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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. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:  

      I - impostos sobre:  

 
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

 
b) 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior;  

 
c) propriedade de veículos automotores;  

 

      II - adicional de até cinco por cento do que for pago à União por pessoas físicas ou 

jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios, a título do imposto previsto no art. 153, 

III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.  

      § 1º O imposto previsto no inciso I, a :  

      I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da 

situação do bem, ou ao Distrito Federal;  

      II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se 

processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;  

      III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:  

 
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;  

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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b) 

se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o 

seu inventário processado no exterior;  

 

      IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.  

      § 2º O imposto previsto no inciso I, b , atenderá ao seguinte:  

      I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado 

nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;  

      II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:  

 
a) 

não implicará crédito para compensação com o montante devido 

nas operações ou prestações seguintes;  

 
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;  

 

      III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços;  

      IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um 

terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá 

as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;  

      V - é facultado ao Senado Federal:  

 
a) 

estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante 

resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria 

absoluta de seus membros;  

 
b) 

fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver 

conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante 

resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois 

terços de seus membros;  

 

      VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 

disposto no inciso XII, g , as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de 
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mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para 

as operações interestaduais;  

      VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:  

 
a) 

a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 

imposto;  

 
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;  

 

      VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do 

destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual;  

      IX - incidirá também:  

 
a) 

sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda 

quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do 

estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior, 

cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço;  

 
b) 

sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem 

fornecidas com serviços não compreendidos na competência 

tributária dos Municípios;  

 

      X - não incidirá:  

 
a) 

sobre operações que destinem ao exterior produtos 

industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei 

complementar;  

 
b) 

sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 

inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados, e energia elétrica;  
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c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;  

 

      XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 

produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a 

produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos 

dois impostos;  

      XII - cabe à lei complementar:  

 
a) definir seus contribuintes;  

 
b) dispor sobre substituição tributária;  

 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;  

 
d) 

fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento 

responsável, o local das operações relativas à circulação de 

mercadorias e das prestações de serviços;  

 
e) 

excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, 

serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a ;  

 
f) 

prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa 

para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de 

mercadorias;  

 
g) 

regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do 

Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 

concedidos e revogados.  

 

      § 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, b, do caput deste artigo e os 

arts. 153, I e II, e 156, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a 

energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do País. 
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1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00218 DT REC:31/03/87 
Autor:   

   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   

   SUGERE SE ESTABELECER AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS  
PARA A INSTITUIÇÃO DE IMPOSTOS E DISPÕE SOBRE OS PRODUTOS DA SUA  
ARRECADAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:01101 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DO  
DISTRITO FEDERAL PARA INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE A CIRCULAÇÃO DE  
MERCADORIAS; SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA DISTRIBUIÇÃO DE  
RECEITAS. 
   
   SUGESTÃO:01123 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A PARTILHA TRIBUTÁRIA; SOBRE A  
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS PARA  
INSTITUIR E ARRECADAR IMPOSTOS; SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS PELA  
UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:02072 DT REC:28/04/87 
Autor:   

   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA DA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE  
VALOR AGREGADO, INCIDENTE SOBRE A PRODUÇÃO INDUSTRIAL, A  
COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; IMPOSTOS  
NÃO CUMULATIVOS, CUJA ARRECADAÇÃO SEJA DIVIDIDA EM PARTES IGUAIS  
ENTRE A UNIÃO, O ESTADO E OS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:03754 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA (PFL/MG) 
Texto:   

   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO  
DISTRITO FEDERAL INSTITUIR OS IMPOSTOS QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04735 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE SEJA INSTITUÍDO, NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS E DO  
DISTRITO FEDERAL, O IMPOSTO SOBRE DOAÇÕES E SUCESSÕES, NAS CONDIÇÕES  
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04948 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE CAIBA AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL INSTITUIR IMPOSTOS  
SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/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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   SUGESTÃO:05774 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA DA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE  
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
   
   SUGESTÃO:05775 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA DA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE  
EXTRAÇÃO, CIRCULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DOS MINERAIS DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:06620 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO E OS ESTADOS POSSAM INSTITUIR OUTROS IMPOSTOS ALÉM  
DOS QUE LHES SÃO ATRIBUÍDOS PELA CONSTITUIÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06624 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE COMPETÊNCIA AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA A  
INSTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:06690 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL POSSAM INSTITUIR IMPOSTO 
SOBRE A LOCALIZAÇÃO INADEQUADA DE INDÚSTRIAS E SERVIÇOS, PARA O FIM  
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07628 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  
PARA INSTITUIR IMPOSTOS, COMO ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:07646 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE SEJA ATRIBUÍDA COMPETÊNCIA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA  
FIXAR ALÍQUOTAS E CALCULAR IMPOSTOS. 
   
   SUGESTÃO:07686 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA DADO AO ESTADO O DIREITO DE INSTITUIR IMPOSTO SOBRE A  
PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE, BEM COMO  
DETERMINAR NORMAS SOBRE O SEU LICENCIAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:07846 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
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Texto:   

   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS INSTITUIR OS  
IMPOSTOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:07849 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL A  
INSTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 
   
   SUGESTÃO:08090 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS E PRINCÍPIOS GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA  
TRIBUTÁRIO, ISENÇÕES FISCAIS, VEDAÇÕES E IMUNIDADESTRIBUTÁRIAS E  
COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO  
FEDERAL PARA INSTITUIR IMPOSTOS. 
   
   SUGESTÃO:08399 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS GERAIS QUE DISPONHAM SOBRE A COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E  
DOS MUNICÍPIOS PARA INSTITUIR IMPOSTOS. 
   
   SUGESTÃO:08404 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE FIXE A COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  
PARA INSTITUIR IMPOSTOS, CONFORME ENUMERA. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 5ª reunião, da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas as 
notas taquigráficas da Audiência Pública realizada em 28/4/1987.  
Disponível em: http://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. 14 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por 

natureza e acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como a cessão de direitos à sua aquisição;  

II - transmissão "causa-mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

III - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, 

industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços, inclusive 

fornecimento de energia elétrica;  

IV - propriedade de veículos automotores; e  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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V - propriedade territorial rural.  

§ 1º - O imposto de que trata o item I não incide sobre a transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, 

nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, 

cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for o comércio desses bens ou direitos, locação de 

imóveis ou arrendamento mercantil.  

§ 2º - A alíquota do imposto de que trata o item I não excederá os limites 

estabelecidos em resolução do Senado Federal, por proposta do Presidente da 

República, na forma prevista em lei complementar.  

§ 3º - Incidindo sobre imóveis, os impostos de que tratam os itens I e II competem 

ao Estado da situação do bem, ainda que, no caso de transmissão "causa mortis", a 

sucessão seja aberta no Exterior. Incidindo sobre bens móveis, títulos e créditos, o 

imposto previsto no item II compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador.  

§ 4º - O imposto de que trata o item III será não cumulativo, compensando-se o que 

for devido em cada operação com o que já houver sido ou deva ser efetivamente 

pago, ao mesmo ou a outro Estado, em relação às operações anteriores.  

§ 5º - Em relação ao imposto de que trata o item III, o Senado Federal, mediante 

resolução tomada por iniciativa do Presidente da República e aprovada pela maioria 

absoluta dos seus membros, estabelecerá:  

I - as alíquota aplicáveis às operações interestaduais e de exportação;  

II - a alíquota mínima a ser observada pelos Estados e o Distrito Federal nas 

operações internas e nas prestações de serviços, que não poderá ser inferior 

àquela fixada para as operações interestaduais, reputando-se operações internas 

também as interestaduais realizadas para consumidor final.  

§ 6º - O imposto de que trata o item III:  

I - incidirá, também, sobre a entrada em estabelecimento comercial, industrial ou 

produtor, de mercadoria importada do Exterior por seu titular, inclusive quando se 

tratar de bens destinados a consumo ou ativo fixo do estabelecimento;  

II - não incidirá sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializados.  

§ 7º - A base de cálculo do imposto de que trata o item III compreenderá o 

montante do imposto sobre produtos industrializados (artigo 12, IV), exceto quando 

a operação configure hipótese de incidência de ambos os tributos.  

§ 8º - Cabe à lei complementar, quanto ao imposto de que trata o item III:  

I - estabelecer o regime de compensação do imposto e o local das operações e das 

prestações de serviços;  

II - indicar outras categorias de contribuintes além das ali mencionadas, bem como 

outros produtos excluídos da incidência do imposto na exportação além dos 

mencionados no § 6º, item II;  

III - dispor sobre a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados; IV 

- estabelecer não-incidência nas operações interestaduais, determinando a 

manutenção ou restituição do crédito relativo à operação anterior, no Estado de 

origem.  

§ 9º - O imposto de que trata o item V não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 

nos termos definidos em lei estadual. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 61.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 
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FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 14 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza e acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição;  

II - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

III - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, 

industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços, inclusive 

fornecimento de energia elétrica;  

IV - propriedade de veículos automotores; e  

V - propriedade territorial rural.  

§ 1º - O imposto de que trata o item I não incide sobre a transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, 

nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, 

cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for o comércio desses bens ou direitos, locação de 

imóveis ou arrendamento mercantil.  

§ 2º - As alíquotas dos impostos de que tratam os itens I e II não excederão os 

limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.  

§ 3º - Incidindo sobre imóveis, os impostos de que tratam os itens I e II competem 

ao Estado da situação do bem, ainda que, no caso de transmissão "causa mortis", a 

sucessão seja aberta no Exterior. Incidindo sobre bens móveis, títulos e créditos, o 

imposto previsto no item II compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador.  

§ 4º - O imposto de que trata o item III será não cumulativo, admitida sua 

seletividade, em função da essencialidade das mercadorias ou serviços, 

compensando-se o que for devido em cada operação com o que já houver sido ou 

deva ser efetivamente pago, ao mesmo ou a outro Estado, em relação às 

operações anteriores.  

§ 5º - Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado Federal, 

aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:  

I - as alíquotas aplicáveis:  

a) às operações interestaduais e de exportação;  

b) às operações realizadas com lubrificantes, combustíveis, energia elétrica e 

minerais;  

II - as alíquotas mínimas a serem observadas pelos Estados e Distrito Federal nas 

operações internas e nas prestações de serviços, não compreendidas na letra "b" 

do item anterior, que não poderão ser inferiores àquelas fixadas para as operações 

interestaduais, reputando-se operações internas também as interestaduais 

realizadas para consumidor final.  

§ 6º - O imposto de que trata o item III:  

I - incidirá, também, sobre a entrada em estabelecimento comercial, industrial ou 

produtor, de mercadoria importada do exterior por seu titular, inclusive quando se 

tratar de bens destinados a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como 

sobre serviços prestados no exterior quando destinados a estabelecimento situado 

no País; e  

II - não incidirá sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializados.  

§ 7º - A base de cálculo do imposto de que trata o item III compreenderá o 

montante do imposto sobre produtos industrializados (artigo 12, IV), exceto quando 

a operação configure hipótese de incidência de ambos os tributos.  

§ 8º - O imposto de que trata o item V não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 
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nos termos definidos em lei estadual.  

§ 9º - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir, até o limite de cinco por 

cento do valor do imposto devido à União, um adicional ao imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza (artigo 12, III). 

§ 10 - Cabe à lei complementar:  

I - regular a iniciativa das resoluções de que tratam os § 2º e 5º;  

II - quanto ao imposto de que trata o item III:  

a) indicar outras categorias de contribuintes além daquelas nele mencionadas;  

b) regular o sistema de substituição tributária;  

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;  

d) fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços;  

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o Exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados no item II do § 6º;  

f) prever hipóteses de manutenção de crédito relativamente a exportações para o 

Exterior de serviços e de produtos industrializados;  

g) dispor sobre a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados;  

h) estabelecer a não-incidência nas operações interestaduais, determinando a 

manutenção ou restituição do crédito referente à operação anterior, no Estado de 

origem.  

 

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

das Receitas – Va a votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão. 

Publicação: DANC, 20/6/1987, suplemento, a partir da página 96, disponível em: 

http://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: 174.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 15 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza e acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição;  

II - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

III - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, 

industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços;  

IV - propriedade de veículos automotores; e  

V - propriedade territorial rural.  

§ 1º - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir, até o limite de cinco por 

cento do valor do imposto devido à União, um adicional ao imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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§ 2º - O imposto de que trata o item I não incide sobre a transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, 

nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, 

cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for o comércio desses bens ou direitos, locação de 

bens imóveis ou arrendamento mercantil.  

§ 3º - As alíquotas dos impostos de que tratam os itens I e II não excederão os 

limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.  

§ 4º - Incidindo sobre imóveis e respectivos direitos, os impostos de que tratam os 

itens I e II competem ao Estado da situação do bem, ainda que, no caso de 

transmissão "causa mortis", a sucessão seja aberta no Exterior. Incidindo sobre 

bens móveis, títulos e créditos, o imposto previsto no item II compete ao Estado 

onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador.  

§ 5º - O imposto de que trata o item III será não cumulativo, admitida sua 

seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

compensando-se o que for devido, em cada operação ou prestação, com o que, em 

relação às operações ou prestações anteriores, já houver sido ou deva ser 

efetivamente pago.  

§ 6º - Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado Federal, 

aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às 

operações e prestações interestaduais e de exportação.  

§ 7º - Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto na alínea "g" do item II do § 11, nas operações e nas prestações 

internas, nenhuma unidade da Federação estabelecerá, direta ou indiretamente, 

alíquota inferior às que o Senado Federal fixar para as interestaduais, reputando-se 

operações e prestações internas também as interestaduais realizadas para 

consumidor final de mercadorias e serviços.  

§ 8º - A base de cálculo do imposto de que trata o item III não compreenderá o 

montante do imposto de que trata o item IV do art. 12 quando a operação se 

realizar entre contribuintes e sobre ela recaírem simultaneamente os dois tributos.  

§ 9º - O imposto de que trata o item III:  

I - incidirá sobre a entrada, em estabelecimento, de mercadoria importada do 

exterior por seu titular, inclusive quando se tratar de bem destinado a consumo ou 

ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço prestado no exterior, 

quando destinado a estabelecimento situado no País;  

II - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializados;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados combustíveis líquidos e gasosos 

e energia elétrica, garantida, em qualquer caso, a manutenção do crédito referente 

às operações anteriores, no Estado de origem. 

§ 10 - O imposto de que trata o item V não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 

nos termos definidos em lei estadual. 

§ 11 - Cabe a lei complementar:  

I - regular a iniciativa das resoluções de que tratam os §§ 3º e 6º;  

II - quanto ao imposto de que trata o item III:  

a) indicar outras categorias de contribuintes além daquelas nele mencionadas;  

b) dispor sobre os casos de substituição tributária;  

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;  

d) fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços;  

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o Exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados no item II do § 9º deste artigo;  

f) prever hipóteses de manutenção de crédito, relativamente a exportações para o 

Exterior de serviços e de mercadorias;  

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.  
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FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 140.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 15 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - propriedade territorial rural;  

II - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

III - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, 

industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços; e  

IV - propriedade de veículos automotores.  

§ 1º - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir, até o limite de cinco por 

cento do valor do imposto devido à União, por pessoas físicas ou jurídicas 

residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios, um adicional ao imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza.  

§ 2º - O imposto de que trata o item I não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 

nos termos definidos em lei estadual.  

§ 3º - Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto de que trata o 

item II compete ao Estado da situação do bem; relativamente a bens móveis, títulos 

e créditos, o imposto compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador; se o ex-proprietário era residente ou 

domiciliado no Exterior, se ali possuía bens ou teve o seu inventário processado, a 

incidência do tributo observará o disposto em lei complementar.  

§ 4º - As alíquotas do imposto de que trata o item II serão progressivas e não 

excederão os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.  

§ 5º - O imposto de que trata o item III será não cumulativo, admitida sua 

seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

compensando-se o que for devido, em cada operação relativa a circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, 

pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação 

daquele devido nas operações ou prestações seguintes.  

§ 6º - Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado Federal, 

aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:  

I - as alíquotas aplicáveis às operações relativas à circulação de mercadorias e às 

prestações de serviços, interestaduais e de exportação;  

II - as alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e 

com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  

§ 7º - É facultado ao Senado Federal, também por resolução aprovada por dois 

terços de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, 

não compreendidas no item II do parágrafo anterior.  

§ 8º - Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto no item VII do § 11, as alíquotas internas, nas operações relativas a 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores 

às alíquotas interestaduais, reputando-se operações e prestações internas também 

as interestaduais realizadas para consumidor final de mercadorias e serviços.  

§ 9º - A base de cálculo do imposto de que trata o item III:  

I - compreende o montante pago pelo adquirente, inclusive acréscimos financeiros; 

II - não compreende o montante do imposto sobre produtos industrializados, 

quando a operação configura hipótese de incidência dos dois impostos.  

§ 10 - O imposto de que trata o item III:  

I - incidirá sobre a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria 

importada do Exterior por seu titular, inclusive quando se tratar de bem destinado a 

consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço prestado no 

Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País;  

II - não incidirá:  
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a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializados;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica.  

§ 11 - Cabe a lei complementar, quanto ao imposto de que trata o item III:  

I - indicar outras categorias de contribuintes além daquelas nele mencionadas;  

II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  

III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  

IV - fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços;  

V - excluir da incidência do imposto, nas exportações para o Exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados na alínea "a" do item II do § 10 deste artigo;  

VI - prever casos de manutenção de crédito, relativamente a exportações, para 

outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias;  

VII - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

 
Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
a votação do Substitutivo do relator.  
Publicação: DANC, 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 237, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5. 
  
 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 277 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - propriedade territorial rural;  

II - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

III - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, 

industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços; e  

IV - propriedade de veículos automotores.  

§ 1º - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir, até o limite de cinco por 

cento do valor do imposto devido à União, por pessoas físicas ou jurídicas 

residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios, um adicional ao imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza.  

§ 2º - O imposto de que trata o item I não incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos 

termos definidos em lei estadual.  

§ 3º - Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto de que trata o 

item II compete ao Estado da situação do bem; relativamente a bens móveis, títulos 

e créditos, o imposto compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador; se o ex-proprietário era residente ou 

domiciliado no Exterior, se ali possuía bens ou teve o seu inventário processado, a 

incidência do tributo observará o disposto em lei complementar.  

§ 4º - As alíquotas do imposto de que trata o item II serão progressivas e não 

excederão os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.  

§ 5º - O imposto de que trata o item III será não cumulativo, admitida sua 

seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

compensando-se o que for devido, em cada operação relativa a circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, 

pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação 

daquele devido nas operações ou prestações seguintes.  

§ 6º - Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado Federal, 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:  

I - as alíquotas aplicáveis às operações relativas à circulação de mercadorias e às 

prestações de serviços, interestaduais e de exportação;  

II - as alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e 

com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  

§ 7º - É facultado ao Senado Federal, também por resolução aprovada por dois 

terços de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, 

não compreendidas no item II do parágrafo anterior.  

§ 8º - Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto no item VII do § 11, as alíquotas internas, nas operações relativas a 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores 

às alíquotas interestaduais, reputando-se operações e prestações internas também 

as interestaduais realizadas para consumidor final de mercadorias e serviços.  

§ 9º - A base de cálculo do imposto de que trata o item III:  

I - compreende o montante pago pelo adquirente, inclusive acréscimos financeiros;  

II - não compreende o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando 

a operação configura hipótese de incidência dos dois impostos.  

§ 10 - O imposto de que trata o item III:  

I - incidirá sobre a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria 

importada do Exterior por seu titular, inclusive quando se tratar de bem destinado a 

consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço prestado no 

Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País;  

II - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializados;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica.  

§ 11 - Cabe a lei complementar, quanto ao imposto de que trata o item III:  

I - indicar outras categorias de contribuintes além daquelas nele mencionadas;  

II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  

III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  

IV - fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços;  

V - excluir da incidência do imposto, nas exportações para o Exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados na alínea "a" do item II do § 10 deste artigo;  

VI - prever casos de manutenção de crédito, relativamente a exportações, para 

outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias;  

VII - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 57.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

 Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - propriedade territorial rural;  

II - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

III - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, 

industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços; e  

IV - propriedade de veículos automotores.  

§ 1º - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza até o limite de cinco por cento, do 

valor do imposto devido à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 

domiciliadas nos respectivos territórios.  

§ 2º - O imposto de que trata o item I não incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos 
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termos definidos em lei estadual.  

§ 3º - O imposto de que trata o item II não incidirá sobre a transmissão, por morte, 

de bens que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a herdeiros.  

§ 4º - Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto de que trata o 

item II compete ao Estado da situação do bem; relativamente a bens móveis, títulos 

e créditos, o imposto compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador; se o ex-proprietário era residente ou 

domiciliado no Exterior, se ali possuía bens ou teve o seu inventário processado, a 

incidência do tributo observará o disposto em lei complementar.  

§ 5º - As alíquotas do imposto de que trata o item II serão progressivas e não 

excederão os limites estabelecidos em resolução do Senado da República.  

§ 6º - O imposto de que trata o item III será não cumulativo, admitida sua 

seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

compensando-se o que for devido, em cada operação relativa a circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, 

pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação 

daquele devido nas operações ou prestações seguintes.  

§ 7º - Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado da 

República, aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:  

I - as alíquotas aplicáveis às operações relativas à circulação de mercadorias e às 

prestações de serviços, interestaduais e de exportação;  

II - as alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e 

com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  

§ 8º - É facultado ao Senado da República, também por resolução aprovada por 

dois terços de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, não compreendidas no item II do parágrafo anterior.  

§ 9º - Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto no item VII do § 12, as alíquotas internas, nas operações relativas a 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores 

às alíquotas interestaduais, reputando-se operações e prestações internas também 

as interestaduais realizadas para consumidor final de mercadorias e serviços.  

§ 10 - A base de cálculo do imposto de que trata o item III:  

I - compreende o montante pago pelo adquirente, inclusive acréscimos financeiros;  

II - não compreende o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando 

a operação configure hipótese de incidência dos dois impostos.  

§ 11 - O imposto de que trata o item III:  

I - incidirá sobre a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria 

importada do Exterior por seu titular, inclusive quando se tratar de bem destinado a 

consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço prestado no 

Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País;  

II - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializados;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica.  

§ 12 - Cabe à lei complementar, quanto ao imposto de que trata o item III:  

I - indicar outras categorias de contribuintes além daquelas nele mencionadas;  

II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  

III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  

IV - fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços;  

V - excluir da incidência do imposto, nas exportações para o Exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados na alínea "a" do item II do § 11 deste artigo;  

VI - prever casos de manutenção de crédito, relativamente a exportações, para 

outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias;  

VII - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
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isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 359.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - propriedade territorial rural;  

II - transmissão, "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos, cujas 

alíquotas serão progressivas;  

III - operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que iniciadas no exterior 

e sobre prestação de serviços.  

IV - propriedade de veículos automotores.  

§ 1º - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza até o limite de cinco por cento, do 

valor do imposto devido à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 

domiciliadas nos respectivos territórios.  

§ 2º - O imposto de que trata o item I não incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos 

termos definidos em lei estadual. Nos casos de incidência as alíquotas serão 

fixadas de forma a desestimular a formação de latifúndios e a manutenção de 

propriedades improdutivas.  

§ 3º - Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto de que trata o 

item II compete ao Estado da situação do bem; relativamente a bens móveis, títulos 

e créditos, o imposto compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador; se o "de cujus" era residente ou 

domiciliado no Exterior, se ali possuía bens ou teve o seu inventário processado, a 

incidência do tributo observará o disposto em lei complementar.  

§ 4º - O imposto de que trata o item III será não cumulativo, admitida sua 

seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

compensando-se o que for devido, em cada operação relativa a circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, 

pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação 

daquele devido nas operações ou prestações seguintes.  

§ 5º - Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado da 

República, aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:  

I - as alíquotas aplicáveis às operações relativas à circulação de mercadorias e às 

prestações de serviços, interestaduais e de exportação;  

II - as alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica, 

minerais e petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  

§ 6º - É facultado ao Senado da República, também por resolução aprovada por 

dois terços de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, não compreendidas no item II do parágrafo anterior.  

§ 7º - Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto no item VII do parágrafo 9º, as alíquotas internas, nas operações 

relativas a circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão 

ser inferiores às alíquotas interestaduais, reputando-se operações e prestações 

internas também as interestaduais realizadas para consumidor final de mercadorias 

e serviços.  

§ 8º - O imposto de que trata o item III:  

I - incidirá sobre a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria 

importada do Exterior por seu titular, inclusive quando se tratar de bem destinado a 

consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço prestado no 

Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País;  

II - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializados;  
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b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; e  

c) sobre o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e 

microrregiões.  

§ 9º - Cabe à lei complementar, quanto ao imposto de que trata o item III:  

I - indicar outras categorias de contribuintes além daquelas nele mencionadas; 

II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  

III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  

IV - fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços;  

V - excluir da incidência do imposto, nas exportações para o Exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados na alínea "a" do item II do parágrafo 8º 

deste artigo;  

VI - prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro 

Estado e exportação para o Exterior, de serviços e de mercadorias;  

VII - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 418.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 177 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior;  

III - propriedade de veículos automotores.  

§ 1º - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de 

que trata o artigo 175, inciso III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de 

capital, até o limite de cinco por cento, do imposto pago à União por pessoas físicas 

ou jurídicas residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios.  

§ 2º - Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto de que trata o 

inciso I compete ao Estado da situação do bem; relativamente a bens móveis, 

títulos e créditos, o imposto compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador; se o doador tiver domicílio ou residência 

no exterior, ou se aí o "de cujus" possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve 

o seu inventário processado, a competência para instituir o tributo observará o 

disposto em lei complementar.  

§ 3º - As alíquotas do imposto de que trata o inciso I poderão ser progressivas e 

não excederão os limites estabelecidos em resolução do Senado da República.  

§ 4º - O imposto de que trata o inciso II será não- cumulativo, admitida sua 

seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

compensando-se o que for devido, em cada operação relativa a circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores, 

pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação 

daquele devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará anulação do 

crédito do imposto, relativo às operações anteriores.  

§ 5º - Em relação ao imposto de que trata o inciso II, resolução do Senado da 

República, por iniciativa do Primeiro-Ministro ou de um terço dos Senadores, em 

ambos os casos aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:  

I - as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de 

exportação;  

II - as alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas com minerais.  

§ 6º - É facultado ao Senado da República, também mediante resolução aprovada 
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por dois terços de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, não compreendidas no inciso II do parágrafo anterior.  

§ 7º - Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto no inciso VII do parágrafo 10, as alíquotas internas do imposto de que 

trata o inciso II não poderão ser inferiores às alíquotas interestaduais, reputando-se 

operações e prestações internas também as interestaduais realizadas para 

consumidor final de mercadorias e serviços.  

§ 8º - O imposto de que trata o inciso II:  

I - incidirá sobre a entrada de mercadoria importada do Exterior inclusive quando se 

tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como 

sobre serviço prestado no Exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver 

situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço;  

II - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializados, exclusive os 

semi-elaborados, definidos em lei complementar;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;  

III - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 

produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configure 

hipótese de incidência dos dois impostos.  

§ 9º - À exceção dos impostos de que tratam o inciso II deste artigo, os inciso I e II 

do artigo 175 e o inciso III do artigo 178, nenhum outro tributo incidirá sobre 

operações relativas a energia elétrica, combustíveis, lubrificantes e minerais do 

País.  

§ 10 - Cabe à lei complementar, quanto ao imposto de que trata o inciso II:  

I - definir seus contribuintes;  

II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  

III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  

IV - fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, 

o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços;  

V - excluir da incidência do imposto, nas exportações para o Exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados na alínea "a" do inciso II do parágrafo 8º 

deste artigo;  

VI - prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro 

Estado e exportação para o Exterior, de serviços e de mercadorias;  

VII - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

 

Discussão e votação: 

I - Destaque(s) apresentado(s) nº 8062/87; nº 6561/87 (supressivo); nº 3703/87 

(supressivo); nº 5064/87 (referente à emenda 29849); nº 4294/87 (supressivo); nº 

4293/87 (supressivo); nº 4390/87 (referente à emenda 33938);  

II - Destaque(s) apresentado(s)  nº 4149/87 (referente à emenda 27109); nº 4348/87 

(referente à emenda 28103).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da 1949.  

  

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  
Art. 184. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior;  

III - propriedade de veículos automotores.  

§ 1º Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir adicional ao imposto de que 

trata o artigo 182, inciso III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital, 

até o limite de cinco por cento do imposto pago à União por pessoas físicas ou 

jurídicas residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios.  

§ 2º Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto de que trata o 

inciso I compete ao Estado da situação do bem; relativamente a bens móveis, 

títulos e créditos, o imposto compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador; se o doador tiver domicílio ou residência 

no exterior, ou se aí o "de cujus" possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve 

o seu inventário processado, a competência para instituir o tributo observará o 

disposto em lei complementar.  

§ 3º As alíquotas do imposto de que trata o inciso I poderão ser progressivas e não 

excederão os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.  

§ 4º O imposto de que trata o inciso II será não-cumulativo, admitida sua 

seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

compensando-se o que for devido, em cada operação relativa a circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo 

mesmo ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação 

daquele devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará anulação do 

crédito do imposto relativo às operações anteriores.  

§ 5º Em relação ao imposto de que trata o inciso II, resolução do Senado Federal, 

de iniciativa do Primeiro-Ministro ou de um terço dos Senadores, em ambos os 

casos aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá as alíquotas 

aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação.  

§ 6º É facultado ao Senado Federal, também mediante resolução aprovada por dois 

terços de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas.  

§ 7º Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto no inciso VIII do § 12, as alíquotas internas, nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores 

às previstas para as operações interestaduais.  

§ 8º Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se- á:  

I - a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;  

II - a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte.  

§ 9º Na hipótese do inciso I do parágrafo anterior, caberá ao Estado da localização 

do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual.  

§ 10. O imposto de que trata o inciso II do "caput" deste artigo:  

I - incidirá:  

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de 

bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre 

serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço;  

b) sobre operações de crédito relativas à circulação de bens de consumo ou 

prestação de serviços, para consumidor final, na forma da lei;  

II - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, exclusive os 

semi-elaborados definidos em lei complementar;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;  

III - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 
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produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configure 

hipótese de incidência dos dois impostos.  

§ 11. À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do "caput" deste artigo, e os 

artigos 182, I e II, e 185, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas 

a energia elétrica, combustíveis, lubrificantes e minerais do País.  

§ 12. Cabe à lei complementar, quanto ao imposto de que trata o inciso II do "caput" 

deste artigo:  

I - definir seus contribuintes;  

II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  

III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  

IV - fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, 

o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços;  

V - excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados no § 10, II, "a";  

VI - prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro 

Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;  

VII - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 31. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02042, art. 184. 

 

Discussão e votação: 

I - Requerimento de destaque nº 173. O destaque nº 173 foi rejeitado. 

Requerimento de destaque nº 1344. O destaque nº 1344 foi retirado.  

Requerimento de destaque nº 787. Foi adiada a votação do destaque nº 787.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 16/4/1988, a partir 

da 9587.  

 

II - Requerimento de destaque nº 787. O destaque nº 787 foi rejeitado. 

Requerimento de destaque nº 1698. O destaque nº 1698 foi rejeitado. 

Requerimento de destaque nº 1817. O destaque nº 1817 foi rejeitado. Votação de 

fusão de emendas e destaques. A fusão foi aprovada.  

Requerimento de destaque nº 1096. O destaque nº 1096 foi retirado.  

Requerimento de destaque nº 1069. O destaque nº 1069 foi aprovado. Votação de 

fusão de emendas e destaques. A fusão foi rejeitada.  

Requerimento de destaque nº 463. O destaque nº 463 foi rejeitado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/4/1988, a partir da 

9615.  

 

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

2º) 

Art. 161. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:  

I - impostos sobre:  

a) transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior;  

c) propriedade de veículos automotores.  

II - adicional de até cinco por cento do que for pago à União por pessoas físicas ou 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/227anc16abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/228anc20abr1988.pdf
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jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios, a título do imposto previsto no art. 

159, III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.  

§ 1º O imposto previsto no inciso I, "a":  

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da 

situação do bem;  

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se 

processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador;  

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:  

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;  

b) se o "de cujus" possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 

inventário processado no exterior.  

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.  

§ 2º O imposto previsto no inciso I, "b", atenderá ao seguinte:  

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou o Distrito Federal;  

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:  

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações 

ou prestações seguintes;  

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;  

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços;  

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 

um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de 

exportação;  

V - é facultado ao Senado Federal:  

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;  

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico 

que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria 

absoluta e aprovada por dois terços de seus membros.  

VI- salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 

disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores 

às previstas para as operações interestaduais.  

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se- á:  

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;  

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte;  

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização 

do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual;  

IX - incidirá também:  

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de 

bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre 

serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço;  

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com 

serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;  

X - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os 

semi-elaborados definidos em lei complementar;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;  

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 159, § 6º;  
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XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 

produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configure fato 

gerador dos dois impostos;  

XII - cabe à lei complementar:  

a)definir seus contribuintes;  

b) dispor sobre substituição tributária;  

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;  

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o 

local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços;  

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a";  

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro 

Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;  

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.  

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, "b" do "caput" deste artigo e 

os arts. 159, I e II, e 162, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas 

a energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do País. 

Nota: conforme relatório geral, página XII, foi feita redistribuição pelo relator, sem 

alteração de mérito, dos parágrafos, incisos e alíneas. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 39.  

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

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  Foram apresentados diversos 

requerimentos de destaque para supressão do inciso II do caput do art. 161. Os 

destaques foram rejeitados.  

Requerimento de destaque nº 290. O destaque nº 290 foi rejeitado.  

Requerimento de destaque nº 1151. O destaque nº 1151 foi retirado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/8/1988, a partir da p. 

13383. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:  

I - impostos sobre:  

a) transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior;  

c) propriedade de veículos automotores;  

II - adicional de até cinco por cento do que for pago à União por pessoas físicas ou 

jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios, a título do imposto previsto no art. 

153, III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.  

§ 1º O imposto previsto no inciso I, "a":  

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da 

situação do bem, ou ao Distrito Federal;  

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se 

processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/300anc27ago1988.pdf
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Federal;  

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:  

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;  

b) se o "de cujus" possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 

inventário processado no exterior;  

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.  

§ 2º O imposto previsto no inciso I, "b", atenderá ao seguinte:  

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou o Distrito Federal;  

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:  

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações 

ou prestações seguintes;  

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;  

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços;  

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 

um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de 

exportação;  

V - é facultado ao Senado Federal:  

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;  

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico 

que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria 

absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;  

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores 

às previstas para as operações interestaduais;  

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se- á:  

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;  

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte;  

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização 

do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual;  

IX - incidirá também:  

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de 

bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre 

serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço;  

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com 

serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;  

X - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os 

semi-elaborados definidos em lei complementar;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;  

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;  

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 

produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configure fato 

gerador dos dois impostos;  

XII - cabe à lei complementar:  

a) definir seus contribuintes;  
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b) dispor sobre substituição tributária;  

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;  

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o 

local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços;  

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a";  

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro 

Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;  

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.  

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, "b", do "caput" deste artigo e 

os arts. 153, I e II, e 156, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas 

a energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do País. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

Na Comissão de Redação, foram apresentadas diversas propostas para alteração 

do art. 155.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 106, 137, 142 e 208. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:  

I - impostos sobre:  

a) transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior;  

c) propriedade de veículos automotores;  

II - adicional de até cinco por cento do que for pago à União por pessoas físicas ou 

jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios, a título do imposto previsto no art. 

153, III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.  

§ 1º O imposto previsto no inciso I, "a":  

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da 

situação do bem, ou ao Distrito Federal;  

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se 

processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito 

Federal;  

III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:  

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;  

b) se o "de cujus" possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 

inventário processado no exterior;  

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.  

§ 2º O imposto previsto no inciso I, "b", atenderá ao seguinte:  

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;  

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações 

ou prestações seguintes;  

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;  

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços;  

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 

um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, 

estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e 

de exportação;  

V - é facultado ao Senado Federal:  

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;  

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico 

que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria 

absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;  

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores 

às previstas para as operações interestaduais;  

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se- á:  

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;  

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;  

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização 

do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual;  

IX - incidirá também:  

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de 

bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre 

serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o 

estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço;  

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com 

serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;  

X - não incidirá:  

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos 

os semi-elaborados definidos em lei complementar;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;  

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;  

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 

produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato 

gerador dos dois impostos;  

XII - cabe à lei complementar:  

a) definir seus contribuintes;  

b) dispor sobre substituição tributária;  

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;  

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o 

local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços;  

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e 

outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a";  

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro 

Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;  

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.  
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§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, "b", do "caput" deste artigo e 

os arts. 153, I e II, e 156, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas 

a energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais do 

País. 

 

 Vide quadro comparativo das propostas de redação, a partir da fl. 124. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00002 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Nova redação ao art. 15 do Anteprojeto do  
Sistema Tributário Nacional, bem como outros  
dispositivos correlatos.  
"Art. 15. - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - prestação de serviços.  
Art. 14. - inciso III  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizados por produtores,  
industriais e comerciantes, inclusive fornecimento  
de energia elétrica.  
Art. 18. - inciso III  
III - Vinte e cinco por centro do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias (artigo 14,  
III), realizados em seus territórios." 
Justificativa: 
O imposto sobre vendas a varejo de mercadorias (artigo 15, II), apresenta-se com forte conotação de 
bitributação, com a mesma base de cálculo do imposto de circulação de mercadorias, ferindo o 
próprio princípio do artigo 11 do Anteprojeto, onde impede a criação de impostos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo de impostos já instituídos. 
Dessa forma a retirada desse imposto sobre vendas a varejo é substituída pelo imposto sobre 
serviços, já tradicionalmente da esfera municipal. Consequentemente é retirado da base do ICM a 
prestação dos serviços, ficando alterado, também, o inciso III do artigo 14. 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/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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Outra alteração se faz necessária no inciso III do artigo 18, que trata da partilha do ICM com os 
municípios, retirando a redação que trata da prestação de serviços. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e c om as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no anteprojeto. A alteração na competência dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00005 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 14, do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos a seguinte redação:  
"Art. 14. ..................................  
............................................  
§ 4o. O imposto de que trata o item III será  
seletivo sem função da essencialidade e não  
acumulativo, abatendo-se em cada operação o  
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por  
outro Estado." 
Justificativa: 
A futura Constituição deve estabelecer o princípio da seletividade do ICMS, a par do da não-
cumulatividade, que já existe hoje. E que, com o desaparecimento das alíquotas uniformes, há de 
haver norma de justiça fiscal tendente à menor regressividade desse tributo indireto. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0005-4  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes 
traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto 
às alterações referentes à admissão da seletividade, 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:00006 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 9o. do art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos a seguinte redação.  
"Art. 14. ..................................  
............................................  
§ 9o. O imposto de que trata o item V não incidirá sobre pequenas glebas rurais, e suas  
alíquotas serão fixadas para desestimular a constituição de latifúndios e a manutenção de  
propriedades improdutivas, nos termos definidos em lei estadual." 
Justificativa: 
O Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), desde a Emenda Constitucional nº 18/65, ficou 
na competência Tributária da União como instrumento indireto de política agrícola e reforma agraria, 
embora o produto de sua arrecadação caiba aos Municípios onde localizados os imóveis. 
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Com o deslocamento dessa competência para os Estados e o Distrito Federal, como previsto no 
Anteprojeto, há de haver, no mínimo, um princípio programático que venha a orientar o legislador 
estadual quanto á função extrafiscal da ITR, a ser mantida com a descentralização da reforma 
agrária. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte HÉLIO ROSAS propõe que a imunidade tributária das pequenas glebas rurais, 
prevista no art. 14, § 9o., do Anteprojeto, seja complementada, no sentido de assegurar-se que as 
alíquotas do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural desestimulem a constituição de 
latifúndios e a manutenção de propriedades improdutivas.  
Cumpre esclarecer que os efeitos pretendidos pelo ilustre Autor da Emenda se encontram implícitos 
no conjunto de normas que compõe nosso Anteprojeto, cabendo à lei complementar, nos termos do 
seu art. 1o., § 4o., explicitar, com maior detalhamento, as características básicas do referido imposto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00020 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 14, § 5o., item II:  
"II - As alíquotas mínimas a serem observadas  
pelos Estados e Distrito Federal nas operações  
externas e nas prestações de serviços que nunca  
poderão ser inferiores a um terço daquelas fixadas  
para as operações internas, reputando-se operações  
internas também as interestaduais realizadas para  
consumidor final." 
Justificativa: 
Este percentual funcionará apenas como margem de segurança aos Estados que serão prejudicados 
com a reforma proposta, muitos dos quais iniciando seu processo de desenvolvimento industrial. 
A possibilidade de não se obter recursos financeiros mediante a tributação sobre mercadorias 
produzidas no próprio estado pode funcionar como um desestímulo ao processo de acumulação do 
capital técnico, estimulando, de outra parte, as atividades puramente comerciais através da instalação 
de nova divisão interna de trabalho. 
A regra geral atualmente é de 15 para 17, nas transações interestaduais e internas, as quais 
poderiam passar para algo em torno de 4 para 17%, respectivamente, como teto mínimo. 
Diga-se, também, que os países desenvolvidos que adotam o critério do destino, para cobrança do 
imposto, já possuem uma sólida estrutura interna de movimentação de mercadorias e serviços 
compensando-se a não tributação de mercadorias que saem com os tributos referentes à entrada de 
outras tantas mercadorias. Ou seja, são economias de estrutura semelhante e que se compensam 
mutuamente. 
Diferente é comparar as trocas entre estados brasileiros que tem estruturas econômicas díspares. 
Como está, a proposta do anteprojeto pode consolidar uma divisão de trabalho em que a 
especialização dar-se-á entre produtores de mercadorias e distribuidores comerciantes. 
Por isso, sugerimos deixar um dispositivo de segurança na Constituição para a hipótese de vir a se 
configurar essa divisão nacional de trabalho que não desejamos. 
Parecer:   
   O Anteprojeto prevê alíquota mínima para o ICMS nas operações internas e nas prestações de 
serviço e dispõe que ela não pode ser inferior à alíquota interestadual.  
Já a Emenda prevê alíquota mínima para as operações interestaduais e dispõe que ela não pode ser 
inferior a 1/3 da alíquota das operações internas.  
A posição do Anteprojeto deixa os Estados livres para estabelecer a alíquota do ICMS a partir de 
certo patamar, fixado pelo Senado. Senado e Estados têm poder de decisão. Já no sistema da 
Emenda, o Senado fica jungido aos Estados, pois terá de fixar alíquotas interestaduais em função das 
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alíquotas internas estipuladas pelos Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Excluir do art. 14 o item III, e incluir os seguintes itens:  
"III - Imposto sobre operações relativas à  
circulação de coisas móveis corpóreas, exceto  
títulos de crédito, realizadas por comerciantes,  
indústrias ou produtores e outras categorias que a  
lei complementar estabelecer, e sobre a prestação  
de serviços.  
VI - Imposto sobre a transmissão de  
propriedade de veículos automotores.  
VII - Contribuições de melhoria, de custeio  
resultante do uso do solo urbano e para o controle  
ou eliminação de atividade poluente." 
Justificativa: 
A introdução do imposto ao valor agrupado ICM, IPI e ISS é medida da maior racionalidade que 
produzirá uma ampliação mais que proporcional da receita pela eficiência maior que implica. 
Racionaliza a fiscalização e favorece a diferenciação de alíquotas permitindo zerar a alíquota de 
certos bens essenciais. 
A criação do imposto de transmissão de veículos usados é imprescindível para que esta operação 
seja tributada. É quase impossível a cobrança do ICM aí pois quase todas as operações são 
transformadas em vendas entre pessoas. O pagamento na transmissão de propriedade elimina o 
custo de fiscalização e produzirá uma importante receita. Naturalmente que este imposto substitui o 
IVA (ICM). 
Finalmente, as contribuições propostas permitem a Estados e Municípios uma correta relação entre o 
gasto público provocado e seu causador, aliás como o princípio defendido no artigo 1º item III § 1º 
deste relatório. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0039-9  
Uma das diretrizes básicas na concepção do Anteprojeto foi a de preservar ao máximo a autonomia 
dos Estados e Municípios.  
Todavia, dentro do objetivo de assegurar o federalismo fiscal, tornou-se necessária a fixação de 
alguns princípios e normas de caráter restritivo.  
A orientação final, portanto, foi no sentido de que tudo o que ficasse fora das exceções adotadas 
estaria dentro do poder dos Estados e Municípios, sem necessidade de autorização expressa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescenta-se o seguinte item ao § 6o. do artigo 14 do Anteprojeto da Sub-V-a:  
"Art. 14. ..................................  
§ 6o. O imposto de que trata o item III:  
I - ........................................  
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II - ........................................  
III - Não incidirá sobre veículos, máquinas e  
equipamentos rodoviários adquiridos pelos  
municípios, para uso próprio." 
Justificativa: 
É por demais conhecida a situação de penúria financeira dos Municípios brasileiros. 
Além de ser comtemplados com poucos tributos, a grande maioria dos Municípios não é dotada de 
estrutura econômica suficiente para lhes proporcionar, através dos impostos de sua competência, os 
recursos financeiros de que necessitam para atender aos seus múltiplos encargos e funções. 
Desse modo, é indispensável que se lhes conceda tratamento especial em matéria tributária, 
dispensando-os do pagamento dos impostos indiretos federais e estaduais que incidem nas compras 
de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, produtos estes que são gravados pesadamente 
pelo IPI e pelo ICM e cuja aquisição é imprescindível para que os Municípios possam executar obras 
e serviços públicos de inegável importância para o seu desenvolvimento. 
Concedendo-lhes essa isenção, sob todos os aspectos justa e necessária, os Municípios terão 
expressiva economia de recursos, uma vez que poderão adquirir aqueles equipamentos por preços 
bem menos elevados. Ao mesmo tempo, evitar-se-á que transfiram para a União e os Estados, 
através do pagamento do IPI e do ICM, parcela ponderável dos seus já minguados recursos. 
Cabe frisar, finalmente, que a imunidade ora proposta a favor dos Municípios é uma antiga e justa 
reivindicação da Frente Municipalista, entidade de âmbito nacional que conhece profundamente as 
aspirações e as necessidades das administrações locais. 
Esperamos, portanto, seja acolhida a presente emenda porquanto constitui medida de grande 
relevância para o desenvolvimento e o progresso econômico-social dos Municípios brasileiros. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por tempo, sem nenhuma ou com o mínimo de alterações, através de diferentes 
conjunturas econômicas e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00073 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   O § 4o., inciso V, artigo 14 do anteprojeto  
da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das receitas, passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
"§ 4o. O imposto de que trata o item III será não cumulativo." 
Justificativa: 
A mesma da emenda proposta para a alínea “a”, inciso III, do art. 3º. 
N.B. – Revogar disposições em contrário. 
Parecer:   
   O nova Constituinte pretende eliminar a parte final do dispositivo, como se ela fosse meramente 
expletiva. Ocorre, porém, que ela tem significado altamente relevante, pois deixa claro que a não-
cumulatividade será implementada pelo Sistema "Tax on tax" e não pelo Sistema "base on base".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00099 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   "Art. 14. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre:  
I - ............................................  
VI - Exploração dos recursos minerais.  
§1o. ......................................  
§ 9o. O imposto de que trata o item VI do  
caput deste artigo, incidirá uma só vez sobre uma  
das operações de lavra, circulação, distribuição e  
consumo dos bens minerais, excluída a incidência  
de outros tributos sobre eles, e será distribuído  
de acordo com o item III do art. 18 desta Carta." 
Justificativa: 
A taxação em separado dos bens minerais na forma da lei, de imposto único, vem ao encontro dos 
interesses dos municípios mineradores que sofrem o impacto direto pela exploração de um recurso 
não renovável, cuja exaustão é perfeitamente previsível. 
Cobrar impostos sobre minerais na forma geral de impostos sobre circulação de mercadorias pode 
lesar terrivelmente os municípios mineradores, na medida em que a incidência pode se dar sobre 
uma mercadoria de preço muito baixo. É notório que a agregação de valores, através das 
transformações sucessivas, sobre os minerais até seus produtos finais mais nobres, não se dão na 
esmagadora maioria dos casos, nos limites dos municípios produtores, portanto, estes perderão as 
parcelas mais significativas dos impostos a serem gerados. Porém, são os municípios produtores que 
arcam com os problemas dos maiores impactos causados pela mineração, seja no que concerne ao 
meio ambiente, como nos mais variados aspectos sociais e econômicos. É, portanto, justo, que esses 
municípios produtores, recebem uma maior compensação pela exploração de seus recursos não 
renováveis. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0099-2  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes 
traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto 
às alterações referentes à fixação de alíquota uniforme pelo Senado e maior participação dos 
Municípios, entendemos devam elas ser incorporadas ao Anteprojeto, uma vez que 
contribuem efetivamente para o seu aprimoramento, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
   
   EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescenta ao artigo 14, os parágrafos VI e VII.  
"Art. 14. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre (I, II, III, IV, V)  
VI - dos lubrificantes e combustíveis  
líquidos e gasosos, de energia e dos minerais do  
Brasil; e  
VII - do imposto de transmissão causa mortis  
ou por doação de bens móveis." 
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Justificativa: 
No Anteprojeto do Relator, não se alude esses tipos de impostos ou tributos a nenhum nível: União, 
Estados ou Municípios. 
É importante esclarecer que na exposição de motivos do anteprojeto, o relator faz menção a esse 
elenco de tributação a ser de competência do Estado e do Distrito Federal. 
Proponho, portanto, que se acrescente ao artigo 14 esses parágrafos VI e VII. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte inciso III ao § 6o. do art. 14 do anteprojeto:  
"Art. 14. ..................................  
............................................  
§ 6o. ......................................  
............................................  
III - não incidirá sobre operações relativas  
à circulação de produtos que compõem a alimentação  
básica do trabalhador, conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 
Pela desoneração do imposto incidente sobre operações relativas à circulação de produtos que 
compõem a alimentação básica do trabalhador, a presente emenda objetiva assegurar, em caráter 
permanente, a aquisição desses produtos, pelo trabalhador, em condições de preço mais favoráveis, 
até porque é nesse item que ele despende a maior parte de seu salário. 
Parecer:   
   Examinando a Emenda apresentada pelo nobre Constituinte, verificamos que ela trata de matéria 
relativa a imunidade tributária que não se enquadra dentro das diretrizes e parâmetros adotados na 
estruturação do Anteprojeto.  
De acordo com tais diretrizes, foram incorporadas ao Anteprojeto as imunidades e vedações 
tradicionais, indispensáveis ao equilíbrio e harmonia da Federação e ao desenvolvimento 
das instituições e valores básicos da democracia e de nossa cultura como exceção a essa regra, 
incluiu-se apenas a microempresa como beneficiária de imunidade tributária.  
Embora reconheçamos que determinados setores e áreas geográficas, pelas suas características e 
importância para a economia nacional, e determinados tipos de mercadorias, sobretudo pela sua 
essencialidade, devam ser contemplados com benefícios fiscais (isenção, redução da base de 
cálculo, redução da alíquota etc.), entendemos, por outro lado, que a concessão deles há que se 
fazer mediante norma infraconstitucional, no âmbito  
da competência de cada entidade política tributante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00118 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) 
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Texto:   
   1) Suprima-se no § 5o. do art. 14 do  
anteprojeto, a seguinte expressão:  
"Tomada por iniciativa do Presidente da República."  
2) Uniformize-se a redação do referido  
parágrafo com a do § 2o. do mesmo artigo. 
Justificativa: 
Nenhuma razão defensável existe para que permaneça o Presidente da República como autoridade 
exclusiva a quem compete propor a fixação de alíquotas do novo imposto estadual a ser criado, que 
incide sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços. 
Semelhante disposição discrepa frontalmente do proposito descentralizador e desconcentrador 
claramente manifestado no Anteprojeto, devendo ser suprimida. 
Ademais, se nos afigura imprópria a diversidade revelada entre o parágrafo em pauta e o parágrafo 
segundo do mesmo dispositivo; diversidade não apenas de natureza redacional (“proposta” x 
“iniciativa”) mas também substantiva, na medida em que enquanto o § 5º prevê quórum qualificado, 
tal não ocorre com o § 2º, que, por outro lado, e diversamente de outro, comete a matéria a lei 
complementar. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0118-2  
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:00120 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:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 14 a seguinte expressão:  
"Por proposta do Presidente da República." 
Justificativa: 
Nenhuma razão defensável existe para que permaneça o Presidente da República como autoridade 
exclusiva a quem compete propor a fixação de alíquotas do imposto estadual sobre transmissão de 
bens imóveis inter vivos. 
Semelhante disposição discrepa frontalmente do propósito descentralizador e desconcentrador 
claramente manifestado no Anteprojeto, devendo ser suprimida. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0120-4  
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:00121 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) 
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Texto:   
   Inclua-se no art. 14 do Anteprojeto  
Constitucional, o seguinte parágrafo, renumerado-  
se os seguintes:  
"Art. 14 ............................  
§ 6o. Lei Complementar especificará a  
iniciativa de propositura das resoluções do Senado  
Federal de que trata os é § 2o. e 5o. deste artigo." 
Justificativa: 
A competência para iniciativa de propositura das resoluções do Senado Federal que fixem alíquotas 
de impostos estaduais deverá ser disciplinada em lei complementar que especificará os órgãos e as 
condições que regularão a matéria, de grande relevância para os Estados e o Distrito Federal. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0121-2  
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:00126 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O item III, do art. 14, o item I, do § 5º, do  
item V, do art. 14, passam a ter nova redação e  
serão acrescidos dos itens, que tomarão os nºs  
III e IV do § 6o., do item V, do art. 14, todos da  
Seção III, do Anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição de Receitas  
da Assembléia Nacional Constituinte.  
a) O item III, do art. 14, passa a ter a seguinte redação:  
Item III - Operações relativas à circulação  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, produção de bens  
minerais, bem como prestações de serviços,  
inclusive fornecimento de energia elétrica.  
b) O item I, do § 5o. do item V, do art. 14,  
passa a ter a seguinte redação:  
Item I - As alíquotas aplicáveis a operações  
interestaduais e de exportação, bem como as  
alíquotas máximas para o caso de bens minerais,  
definidos por grupos de produtos, levando em  
consideração os aspectos inerentes à produção de  
cada grupo, além do valor intrínseco e situação  
dos mercados.  
c) Ao § 6o., do item V, do art. 14, serão  
acrescidos os itens III e IV, com a seguinte redação:  
Item III - A alíquota do imposto sobre bens  
minerais será igual para o mesmo produto em todas  
as unidades da Federação.  
Item IV - Incidirá uma única vez, quando se  
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tratar de bens minerais, excluído a aplicação de  
qualquer outro tributo sobre tais produtos. 
Justificativa: 
A atividade de mineração é de alto risco e lenta maturação. Normalmente decorrem 8-10 anos, desde 
o início das pesquisas até a definição de um jazimento econômico. 
Por esse motivo o custo da tributação na atividade mineral deve ser previsível e constante, o que não 
poderia acontecer com a taxação do ICM, que é temporal e regional, favorecendo a manutenção da 
imunidade conferida por um imposto que seja o único, como é o ICM, que é o tributo mais adequado 
à atividade de exploração mineral. 
Um mesmo bem mineral poderá estar sendo produzido em vários Estados da Federação, até por uma 
mesma empresa. Poderá inclusive acontecer que um mesmo jazimento mineral se estenda através 
da fronteira de dois ou mais Estados contíguos. 
Caso houvesse carga tributária diferenciada sobre o mesmo bem mineral, tal desigualdade poderia 
inviabilizar o empreendimento mineral, restando inaproveitado um importante patrimônio, em 
detrimento da sociedade, que não se beneficiaria com a geração de novos empregos, com o aporte 
de divisas, com o efeito multiplicador nas fases posteriores a industrialização e até, paradoxalmente, 
com o efeito negativo na arrecadação de tributos para o Estado. 
O tratamento fiscal deverá ser equânime, para grupos de bens minerais, válido para todo território 
nacional, de modo que não seja introduzida uma variável de custo que poderá onerar determinados 
produtos, alijando-os do mercado. 
A carga tributária igual para grupos de minerais se fundamenta nas características particularizadas, 
mais ou menos abrangentes, de determinados minerais, considerando parâmetros de custo de 
produção, transporte, comercialização e competitividade nos diferentes mercados, de modo que as 
alíquotas impostas sejam estabelecidas de modo diferenciado para conjunto de minerais que 
apresentem analogia nessas particularidades, para que o objetivo do melhor aproveitamento dos 
recursos não renováveis, em benefício da sociedade, seja melhor alcançado. 
Considerando as dificuldades em definir os preços de alguns minerais, que servirão de base para o 
cálculo do imposto, o valor de pauta, para esses minerais deverá ser estabelecido por instrumento 
legal federal, para aplicação por prazo determinado e válido para todo território nacional, com base 
em parâmetros econômicos decorrentes da conjuntura dos mercados nacionais e internacional, e 
sempre procurando assegurar ao estado arrecadação compatível com os valores das transações do 
bem, sem inibir o desenvolvimento da indústria mineral. 
A legislação do ICM, tal como hoje é aplicada, se fosse adotada para o bem mineral traria transtornos 
gerados na desigualdade no tratamento tributário, motivo pelo qual, se a nova constituição transferir 
para o estado a tributação sobre minerais, deverá fazê-lo adotando mecanismos específicos e 
uniformes que permitam o desenvolvimento equilibrado do setor em todo território nacional. 
Por via indireta, a institucionalização do ICM e seu controle pelos estados, retiraria da União o poder 
de decisão sobre a atividade mineral, vez que, mediante a utilização da carga tributária, determinado 
Estado poderá dispor, no âmbito de seu território, que determinados minerais não serão produzidos, 
em antagonismos aos interessas da União. 
Esta é a proposta de Emenda que ora se submete à Subcomissão dos Tributos, Participação e 
Distribuição de Receitas. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0126-3  
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 fixação de alíquota uniforme pelo Senado e maior participação dos 
Municípios, entendemos devam elas ser incorporadas ao Anteprojeto, uma vez que 
contribuem efetivamente para o seu aprimoramento, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
   
   EMENDA:00129 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprimir o item V e o § 9o. do artigo 14. 
Justificativa: 
A partir da emenda nº 10 da Constituição de 1946, o Imposto Territorial Rural passou a esfera de 
competência da União, cabendo atualmente ao INCRA a responsabilidade do lançamento, 
arrecadação, fiscalização e cobrança do referido tributo sendo o produto de sua arrecadação 
totalmente transferido para os municípios. 
Em outra emenda estamos mantendo a atual sistemática. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00137 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:   
   Acrescente-se ao artigo 14, o § 9o., como segue:  
"Art. 14 ....................................  
§ 9o. Os Estados e o Distrito Federal poderão  
instituir, até o limite de cinco por cento do  
valor do imposto devido à União, um adicional  
sobre o imposto de renda e proventos de qualquer  
natureza (art. 12, III). 
Justificativa: 
Visa a presente emenda, proporcionar aos Estados competência para instituir o adicional 
mencionado, tendo em vista a ampliação de suas receitas. 
Fica a critério dos Estados, a instituição ou não, do adicional, sendo que se estabeleceu o limite de 
5% do valor do imposto, devido à União, para evitar um aumento muito grande da carga fiscal sobre o 
contribuinte. 
A medida, tenho certeza, será acatada pela comissão, por ser grande importância para os Estados 
Brasileiros. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência da União viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00141 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:   
   Suprima-se o inciso II do parágrafo 5o. do  
artigo 14, substituindo-o pelo seguinte parágrafo  
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6o. renumerando-se os demais.  
"Art. 14. ..................................  
§ 6o. A alíquota mínima a ser observada pelos  
Estados e o Distrito Federal nas operações  
internas, será idêntica àquela fixada para as  
operações interestaduais, reputando-se operações  
internas também as interestaduais realizadas para  
consumidor final." 
Justificativa: 
O propósito da presente emenda é evitar que a alíquota mínima seja fixada em nível superior a 
interestadual, o que limitaria a autonomia dos Estados na elaboração da política tributária, impedindo-
se de promover redução de carga tributária para produtos de interesse social, como os gêneros de 
primeira necessidade. 
A redação proposta no inciso II do § 5º, que pretendemos suprimir, estabelece que a alíquota mínima 
não poderá ser inferior a fixada para as operações interestaduais, mas permite que possa ser maior, 
restringindo-se a autonomia dos Estados na elaboração de suas políticas tributárias, o que entendo, 
não devemos admitir. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0141-7  
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:00150 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se os parágrafos 2o. e 5o. do art. 14. 
Justificativa: 
A iniciativa do Presidente da República e a aprovação do Senado ferem a autonomia dos Estados. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00152 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do art. 14 a seguinte redação:  
"§ 6o. O imposto de que trata o item III:  
I - incidirá sobre a entrada em  
estabelecimento comercial, industrial ou produtor,  
de mercadoria importada do Exterior por seu  
titular, inclusive quando se tratar de bens  
destinados a consumo ou ativo fixo do estabelecimento;  
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II - incidirá, também, sobre operações que  
destinam ao exterior produtos industrializados. 
Justificativa: 
A incidência de imposto de circulação sobre bens exportados, além de reforçarem as receitas dos 
Estados, contempla com tratamento equânime os consumidores, tanto nacionais como estrangeiros, 
sobre os quais recaem, realmente, o ônus do tributo. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00165 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o item II do § 6o. do art. 14 
Justificativa: 
A não incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias em operações 
que destinem ao Exterior produtos industrializados, bem como a concessão de benefícios fiscais 
semelhantes, constitui objeto de política econômica, sendo, por conseguinte, mutáveis no tempo. 
Assim, não nos parece sustentável o disciplinamento a nível constitucional, e não a nível da lei 
complementar e ordinária, de matéria da espécie, que não constitui, necessariamente, objetivo 
nacional permanente. 
Parecer:   
   Uma das diretrizes básicas na concepção do Anteprojeto foi a de preservar ao máximo a autonomia 
dos Estados e Municípios.  
Todavia, dentro do objetivo de assegurar o federalismo fiscal tornou-se necessária a fixação de 
alguns princípios e normas de caráter restritivo.  
Orientação final, portanto, foi no sentido de que tudo ficasse fora das exceções adotadas estaria 
dentro do poder dos Estados e Municípios, sem necessidade de autorização expressa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00173 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Substitua-se a redação das seguintes  
disposições do art. 14 do anteprojeto, suprimindo-se os § 5o., 6o., 7o. e itens III e IV do § 8o.:  
"Art. 14. ..................................  
III - consumo de mercadorias e serviços;  
............................................  
§ 4o. O imposto sobre consumo de mercadorias  
e serviços incidirá unicamente na venda ao  
consumidor final, equiparando-se ao consumidor a  
pessoa jurídica que utilizar a mercadoria para seu  
uso ou transformação e incluindo-se na base de  
cálculo o montante do Imposto sobre Produtos  
Industrializados e do imposto sobre importação." 
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Justificativa: 
Regime federativo – em que os Estados tenham autoridade para instituir, isentar, cobrar e fiscalizar 
os tributos que lhes competem – torna inconciliável qualquer imposto sobre valor agregado, como o 
ICM, pois nele a Unidade da Federação está impossibilitada de verificar a autenticidade de créditos 
de parcelas do tributo pagas em outra Unidade da Federação. E a administração se torna muito 
complexa, reclamando uma coordenação nacional antifederativa, como é o caso do Confaz e das 
interferências do Poder Central previstas nos §§ 5º, 6º, 7º e 8º, aqui itens III e IV, do Anteprojeto. 
O exemplo mais produtivo a citar são os EUA, onde o IVA mereceu total repúdio. 
Ao contrário, o imposto sobre consumo é de administração e operacionalidade simples, para as 
empresas e o fisco, tanto que, na Constituição, basta o proposto § 4º acima, além da previsão.  
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00178 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 14 do anteprojeto o  
seguinte item, suprimindo o correspondente  
dispositivo no art. 12 do anteprojeto:  
"Art. 14 ..................................  
VI - exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados;"  
Justificativa: 
A centralização do imposto no Poder Central normalmente prejudica os Estados e Municípios em que 
as mercadorias são produzidas, podendo inclusive causar sérios danos à economia regional e às 
finanças estaduais e municipais. 
Por isso, a federação autêntica que são os EUA ainda preserva para os Estados a decisão se devem 
ser sujeitos à tributação as exportações de seus produtos. A coletividade que produz resolve se pode 
cobrar um imposto face aos preços do mercado internacional ou se convém renunciar à receita 
tributária. Essa diretriz política prevaleceu no Brasil também, até a vigência da Constituição de 1946, 
sem causar problemas ou prejuízos. 
O autoritarismo centralizador embutido na reforma tributária da Emenda nº 18, de 1965, é que 
transferiu à União o imposto sobre exportação, apropriando-se do produto café, cacau e outras 
mercadorias para diversos fins em que predominou o desperdício e irregularidades. 
Não há que confundir competência legislativa para regular o comércio exterior, a qual pertence à 
União e com ela deve permanecer com a cobrança de imposto sobre exportação. Maior interesse em 
que sejam exportados seus produtos têm os Estados produtores, em comparação com a União, salvo 
veleidades ditatoriais. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência da União, na competência dos Estados e viria 
introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos 
utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00185 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se, ao item II do art. 14, § 6o., do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas (V.a), a  
seguinte redação:  
"II - não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
assegurada a restituição do que tiver sido  
efetivamente pago nas operações anteriores,  
segundo o disposto em lei complementar;" 
Justificativa: 
A disposição assegura não-incidência do imposto sobre operações de circulação de mercadorias 
relativamente a produtos industrializados exportados para o Exterior. Trata-se de disposição 
repetindo o atual texto constitucional. Além disso, a lei complementar ora em vigor garante ao 
exportador a restituição do mesmo imposto, relativo as operações anteriores, com a mercadoria 
exportada ou seus insumos, mediante determinação para se utilizar o respectivo valor como crédito 
para abatimento do imposto devido em virtude de operações realizadas no mercado interno com 
outras mercadorias, ou para se devolver em espécie aquele valor. O sentido da disposição é 
desonerar do imposto, integralmente, o produto exportado, alcançando essa desoneração a própria 
operação de exportação assim como as que se lhe antecederam. 
Funda-se essa não-incidência no fato de que não se exporta imposto, pois o comércio internacional 
funciona com base no princípio da tributação pelo país de destino. Nesse contexto, a tributação do 
produto pelo país de origem levará necessariamente a uma dupla imposição, que impedirá os 
exportadores de concorrer, em igualdade de condições, no mercado internacional. 
Ora em vista, como se viu, que a restituição do imposto está determinada por lei infraconstitucional, 
seria conveniente estender a norma da Constituição para nela abrigar as duas situações, que têm um 
mesmo e único fundamento. Essa, a razão da emenda ora apresentada. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0185-9  
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 não-incidência e restituição parcial (5% IPI), 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:00186 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescentar, no art. 14 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas (V.a), o seguinte item:  
"VI - a renda e proventos de qualquer  
natureza, sob a forma de adicional ao imposto da  
União de que trata o item III do artigo 12." 
Justificativa: 
A Constituição que ora está sendo elaborada tem como premissa fundamental a descentralização de 
encargos e serviços para Municípios e Estados, nessa ordem de preferência. 
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Os Municípios, para atender às novas responsabilidades, já se acham bem contemplados com o 
aumento da sua participação no produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço, de vinte para vinte e cinco por cento, 
com a elevação paulatina do Fundo de Participação dos Municípios nos impostos sobre renda e 
sobre produtos industrializados, de dezessete para vinte e dois e meio por cento, e com a inclusão no 
seu campo de competência tributária do imposto sobre vendas a varejo. 
Os Estados menos desenvolvidos vão ser também razoavelmente beneficiados com o aumento 
paulatino do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, na arrecadação dos impostos 
sobre a renda e sobre produtos industrializados, de quatorze para dezoito e meio por cento, na 
medida em que esse Fundo agora, em geral, só a eles beneficia, por força do § 4º do art.21 do 
Anteprojeto. 
Para o efetivo cumprimento da filosofia de aproximar o ente público prestador do serviço do cidadão 
seu beneficiário direto, impõe-se fortalecer as finanças dos Estados mais desenvolvidos, que ademais 
se acham em condições econômicas próximas à insolvência. A distribuição de cinco por cento da 
arrecadação do imposto sobre produtos industrializados é absolutamente insuficiente. Propõe-se, por 
isso, incluir na competência dos Estados a instituição de imposto de renda, sob a forma de adicional 
do mesmo imposto devido à União. 
Essas, as razões que justificam a emenda ora proposta. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00188 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dar, ao item I do art. 14, § 5o., do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição da Receitas (V-A), a  
seguinte redação:  
"I - as alíquotas aplicáveis às operações  
interestaduais e de exportação, bem como às  
operações realizadas com minerais, combustíveis e lubrificantes;"  
Parágrafo único. Quando se tratar de bens  
minerais o imposto incidirá uma única vez,  
excluída a aplicação de qualquer outro tributo  
sobre tais produtos." 
Justificativa: 
Na medida em que o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias passa a 
absorver os atuais impostos únicos, é preciso atentar para as particularidades dos produtos por esses 
tributos alcançados. 
Em relação à energia elétrica, o Anteprojeto soluciona a questão, ao compreender o fornecimento de 
energia elétrica na prestação de serviços e ao determinar que lei complementar estabelecerá o local 
das prestações de serviços (art.14, item III, e seu § 8º, item I). 
O anteprojeto, entretanto, nada diz referentemente aos minerais, aos combustíveis e aos 
lubrificantes. Ora, é sabido que esses produtos acham-se localizados de forma concentrada na 
natureza, não sendo razoável, num imposto dividido entre Estados e Municípios produtores e 
consumidores, possibilitar a monopolização da receita por alguns poucos entes públicos, além do que 
normalmente já serão beneficiados. A par disso, no campo dos recursos minerais, convém salientar 
ser de todo inadequado trata-los uniformemente em termos de alíquota, pois, de acordo com o grupo 
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ou a espécie a que pertençam, deverá variar a carga tributária. Com efeito, uma alíquota de quinze 
por cento para certo mineral é razoável, mas é fora de todo proposito aplicar a mesma alíquota no 
concernente às operações realizadas com ouro, que dificilmente podem receber uma tributação 
superior a um ou dois por cento. 
Assim, em face das implicações da problemática quanto à Federação e à regular comercialização de 
produtos que, em geral, precisam de ser considerados casuisticamente, impõe-se assegurar a 
fixação, pelo Senado Federal, de alíquotas que lhes sejam particulares e apropriadas e que garantam 
um tratamento equitativo entre Estados e Municípios produtores e Estados e Municípios 
consumidores. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser 
aceita integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e 
diretrizes traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto às 
alterações referentes a minerais, entendemos devam ser incorporadas ao Anteprojeto, uma vez que 
contribuem efetivamente para o seu aprimoramento, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
   
   EMENDA:00197 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprimir o § 2o. do art. 14:  
"A alíquota do imposto de que trata o item I  
não excederá os limites estabelecidos em resolução  
do Senado Federal, por proposta do Presidente da  
República, na forma prevista em lei complementar." 
Justificativa: 
Já que o anteprojeto, muito acertadamente libera as alíquotas do ICM (Cf. art.14, § 5º, II), não vemos 
por que não liberar também as alíquotas do imposto de transmissão “inter-vivos”. A disposição parece 
ser um resquício do § 2º do art.23 da Constituição vigente, que, aliás, disciplina conjuntamente os 
impostos de transmissão “inter-vivos” e “causa mortis” e se explica pela mentalidade centralizante e a 
descrença na federação, que preside aquela carta. 
Não há razão para limitar a autonomia dos Estados, de livremente, estabelecerem as alíquotas do 
imposto. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00198 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Substituir a redação do § 4o. do art. 14 pela seguinte:  
"O imposto de que trata o item III não será  
cumulativo, abatendo-se, nos termos do disposto em  
lei complementar, o montante cobrado nas operações  
anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. A  
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isenção ou não incidência, salvo determinação em  
contrário da legislação, não implicará crédito de  
imposto para abatimento daquele incidente nas  
operações seguintes." 
Justificativa: 
Sugere-se a manutenção do atual art.23, II, da C.F, na redação da Emenda Constitucional 23/83, que 
solucionou grave conflito de interpretação sobre o direito ao crédito de imposto não cobrado. 
Parecer:   
   Propõe, o nobre Constituinte SIMÃO SESSIM, alteração que restaura, basicamente, a redação 
vigente para o princípio da não cumulatividade do ICM e a explicitação no sentido de que a isenção 
ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto 
para abatimento daquele incidente nas operações seguintes.  
Primeiramente, cabe esclarecer que a mudança na redação da parte relativa a não cumulatividade do 
ICM, contida no art. 14, § 4º, visa a dar atendimento a casos que a redação vigente não se mostrou 
capaz de solucionar satisfatoriamente (substituição da expressão, "o montante cobrado nas 
anteriores", por "com o que já houver sido ou deva ser efetivamente pago"). Por outro lado, a redação 
por nós adotada atende plenamente a pretensão do Autor, no que tange à não admissibilidade do 
crédito do imposto, nos casos de isenção ou não incidência, salvo determinação legal contrário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00199 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:   
   Substituir a redação do Art. 14, § 6o., I, pela seguinte:  
"I - incidirá, também, sobre a entrada em  
estabelecimento comercial, industrial ou produtor,  
de mercadoria importada do exterior por seu  
titular, inclusive quando se tratar de bens  
destinados a consumo ou ativo imobilizado do  
estabelecimento." 
Justificativa: 
Sugere-se mudar a expressão “ativo fixo” por “ativo imobilizado”, que é mais correta, tendo sido 
utilizada pela Lei nº 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas), art.178, § 1º, “c”. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, 
tornando-o mais preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotadas 
para a elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00200 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 nova redação ao § 6o. do art. 14,  
transformando-se em parágrafo o item II do mesmo  
dispositivo, conforme segue:  
"§ 6o. O imposto de que trata o item III  
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incidirá também:  
I - sobre a entrada, em estabelecimento  
comercial, industrial ou produtor, de mercadoria  
importada do exterior por seu titular, mesmo  
quando se trate de bens destinados a consumo ou  
ativo fixo do estabelecimento;  
II - sobre serviços prestados no exterior,  
quando destinados a estabelecimento situado no País.  
§ O imposto de que trata o item III não  
incidirá sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados e serviços técnicos." 
Justificativa: 
As alterações propostas visam: 

a) A incluir, no âmbito de incidência do imposto sobre mercadorias e serviços, a importação de 
serviços, paralelamente à importação de mercadorias, dada a unificação do imposto no novo 
sistema; 

b) A excluir da incidência do imposto a exportação de serviços técnicos, em paralelo à 
disposição já existente sobre a exportação de produtos industrializados. 

A primeira modificação se justifica por uma questão de coerência com a importação de mercadorias, 
já tributada pelo ICM. A segunda é importante para favorecer as empresas situadas no Brasil, na 
concorrência para prestação de serviços a clientes domiciliados no exterior. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0200-6  
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:00201 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:   
   Substituir a redação do Art. 14, § 8o., inciso III, pela seguinte:  
"dispor sobre a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
concedidos e revogados, assim como regular o  
sistema de substituição tributária." 
Justificativa: 
A técnica de substituição tributária é precioso instrumento de arrecadação, mas ainda enfrenta 
restrições quanto à sua constitucionalidade, donde justifica-se seu acolhimento no texto da 
Constituição. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0201-4  
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:00214 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 14 do Anteprojeto  
Constitucional a seguinte redação:  
§ 4o. O imposto de que trata o item III será  
preferencialmente seletivo, em função da  
essencialidade dos produtos, e não cumulativo,  
compensando-se o que for devido em cada operação  
com o que já houver sido ou deva ser efetivamente  
pago, ao mesmo ou a outro Estado, em relação a  
operações anteriores." 
Justificativa: 
O novo imposto estadual deverá ter um sistema de alíquotas diferenciadas, embora, 
presumivelmente, não deva limitar o IPI, que possui uma Tarifa própria, relacionando todas as 
espécies de mercadorias. 
Entretanto, uma diferenciação básica, através de um número reduzido de alíquotas, mediante as 
quais seja dado tratamento diverso a mercadorias de consumo essencial, insumos básicos 
mercadorias de natureza especial e bens supérfluos, sinaliza para a necessidade do texto 
constitucional explicitar essa função seletiva que o novo imposto deverá ter sem prejuízo da 
autonomia dos Estados, no exercício de sua competência tributária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0214-6  
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 admissão da seletividade, 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:00216 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 14 do anteprojeto  
constitucional o seguinte parágrafo, renumerando-  
se o atual § 9o. como 10:  
"Art. 14 ....................................  
§ 9o. Serão anuais os impostos a que se  
refere os itens IV e V deste artigo." 
Justificativa: 
É de toda conveniência fique explicitada a periodicidade anual do IPVA e do ITR, o que evitará 
eventuais abusos por parte da autoridade fiscal. 
Com efeito, os impostos sobre a propriedade são, em toda parte, tributos de cobrança anual, devendo 
essa característica ser avalizada pelo texto constitucional. 
Parecer:   
   Uma das diretrizes básicas na concepção do Anteprojeto foi a de preservar ao máximo a autonomia 
dos Estados e Municípios.  
Todavia, dentro do objetivo de assegurar o federalismo fiscal tornou-se necessária a fixação de 
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alguns princípios e normas de caráter restritivo. Orientação final, portanto, foi no sentido de que tudo 
ficasse fora das exceções adotadas estaria dentro do poder dos Estados e Municípios, sem 
necessidade de autorização expressa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00220 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   No anteprojeto constitucional da Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição de  
Receitas, proceda-se às seguintes alterações:  
"1 - Dê-se a seguinte redação ao item III do artigo 14:  
III - Operações relativas à circulação de  
coisas móveis corpóreas, realizadas por  
produtores, industriais e comerciantes, bem como  
locações mercantis e prestações de serviços,  
inclusive fornecimento de energia elétrica."  
2 - Suprima-se o item I do parágrafo 6o. do  
mesmo artigo, unindo-se seu caput ao item II, como segue:  
"Art. 14. § 6o. - O imposto de que trata o  
item III não incidirá sobre operações que destinem  
ao exterior produtos industrializados." 
Justificativa: 
O conceito jurídico de mercadoria é extremamente controvertido, tendo entendido o Poder Judiciário 
não incidir o ICM sobre bens destinados a consumo ou ativo fixo de empresas. Tal entendimento 
levou à inclusão, na atual Constituição, do dispositivo cuja supressão é sugerida porquanto, se 
eliminarmos o termo “mercadoria” da denominação do imposto indicado no item III do artigo, 
desnecessário se tornará especificação de incidir esse imposto sobre a hipótese ali contemplada. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0220-1  
Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
ovulação econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
país, deve vigorar por longo tempo, sem nenhuma ou com o mínimo de alterações, através de 
diferentes conjunturas econômicas e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00232 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Ao parágrafo 9o. do artigo 14 adote-se a seguinte redação:  
"O imposto territorial rural não incidirá  
sobre imóvel rural cuja área não ultrapasse hum  
(1) módulo regional." 
Justificativa: 
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Tal redação se harmonia com critério que foi adotado no anteprojeto relativo à Subcomissão da 
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária onde a expressão “módulo” que é uma unidade de 
medida rural já sedimentada na tradição do direito agrário é adotada.  
Ressalte-se a fixação da dimensão de cada módulo leva em consideração as peculiaridades 
regionais, as condições de solo, clima etc. 
Por final, exemplificativamente, remarque-se que atualmente de acordo com a legislação em vigor o 
módulo varia dependendo de cada município, em São Paulo até 40 hectares, em Pernambuco até 70 
hectares e no Mato Grosso do Sul até 110 hectares. 
Ao adotar tal critério a Constituição estará, de plano, oferecendo um dispositivo in casu, autoaplicável 
de imediato. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0232-4  
Uma das diretrizes básicas na concepção do Anteprojeto foi a de preservar ao máximo a autonomia 
dos Estados e Municípios.  
Todavia, dentro do objetivo de assegurar o federalismo fiscal, tornou-se necessária a fixação de 
alguns princípios e normas de caráter restritivo.  
A orientação final, portanto, foi no sentido de que tudo o que ficasse fora das exceções adotadas 
estaria dentro do poder dos Estados e Municípios, sem necessidade de autorização expressa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00239 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Ao anteprojeto de capítulo sobre o Sistema Tributário Nacional.  
O art. 14 passa a ter a seguinte redação:  
" Art. 14 Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - suprimido  
§ 1o. suprimido  
§ 2o. suprimido  
§ 3o. suprimido  
§ 10. O imposto de que trata o item II  
compete ao Estado onde se processar o inventário  
ou arrolamento ou tiver domicílio o doador, mesmo  
que a sucessão seja aberta no exterior.  
O art. 15 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 15 Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
III - A transmissão "intervivos" a qualquer  
título, por ato oneroso, de bens imóveis por  
natureza ou acessão física e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a  
cessão de direitos à sua aquisição.  
§ 1o. É reservado a lei complementar fixar a  
alíquota máxima do imposto de que trata o item II.  
§ 2o. O imposto de que trata o item III não  
incide sobre a transmissão de bens ou de direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes da fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de imóveis ou  
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arrendamento mercantil.  
§ 3o. O imposto de que trata o inciso III  
deste artigo compete ao município onde se situa o  
imóvel transmitido." 
Justificativa: 
Os impostos incidentes sobre a propriedade imobiliária são tradicionalmente de competência dos 
Municípios. A racionalidade desta disposição é auto-eloquente. A proximidade do fato gerador de 
obrigação tributária e principalmente sua imobilidade são justificativas encontráveis em praticamente 
todos os sistemas tributários. Não se concebe, portanto, que o imposto que incida sobre a 
propriedade urbana tenha outra competência que não a municipal. Desta forma, e como 
consequência lógica, o imposto que incide sobre à transmissão da titularidade imóvel deverá seguir o 
mesmo princípio. Além disto, é inquestionável que se trata de imposto financeiramente rentável, visto 
seu baixo custo administrativo. Esta razão em si mesma já justificaria a competência municipal, frente 
a estadual, quando se procura racionalizar as competências constitucionais tributárias em sentido 
amplo, que compreenda eficiência arrecadatória, baixos custos administrativos e maior autonomia 
financeira às unidades políticas locais. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados e na competência dos Municípios, 
viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos 
utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00247 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Art. 14. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
"I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - extração mineral  
§ 1o. O imposto referido no item V do artigo  
se aplica a extração de todos os recursos minerais  
não renováveis, destinando-se metade ao Estado e  
metade ao município onde se localize a jazida mineral." 
Justificativa: 
O imposto sobre a extração mineral visa compensar os Estados e Municípios pelo esgotamento de 
seus recursos minerais não renováveis. Não se trata, pois, de um imposto sobre a venda ou 
circulação dos produtos. A extração mineral é, em realidade, o desgaste de um patrimônio de um 
povo, inclusive das gerações futuras, sendo este imposto apenas uma pequena compensação disso. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0247-2  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes 
traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto 
às alterações referentes à fixação de alíquota uniforme pelo Senado e maior participação dos 
Municípios, entendemos devam elas ser incorporadas ao Anteprojeto, uma vez que 
contribuem efetivamente para o seu aprimoramento, tornando-o mais ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
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   EMENDA:00261 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso II, do parágrafo 8o. do art. 14. 
Justificativa: 
Consoante os termos do art.23, II, da Constituição da República, são tributadas pelo ICM as 
operações de saídas de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes. 
Acontece que, com fulcro em norma constitucional, que permite, através de lei complementar, a 
instituição de outras categorias de contribuintes do ICM, vários Estados criam a tão controvertida 
figura do contribuinte substituto, que é obrigado a recolher antecipadamente o imposto sobre o fato 
gerador ainda não ocorrido (futuro e incerto), em operação da qual ele não é parte, por absoluta 
desvinculação com o fato gerador. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00262 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprimir do inciso III do art. 14 toda a parte final, a partir de "bem como." 
Justificativa: 
A fim de se evitar o retorno das chamadas operações vistas, cuja experiência anterior não foi 
aprovada no nosso ordenamento jurídico, não se deve tributar com ICM a atividade de prestação de 
serviços. 
A prestação de serviços deve ser tributada pela ISS. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00264 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dar nova redação ao § 2o. do art. 14:  
"§ 2o. A alíquota do imposto de que trata o  
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item I não excederá os limites estabelecidos em  
lei complementar." 
Justificativa: 
Por ser matéria submetida à reserva legal, CNT, art.97, IV sugere-se que, ao invés de resolução do 
Senado Federal, seja a referida alíquota estabelecida em lei complementar. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00268 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a parte final do inciso I do § 6o. do art. 14, a partir de "inclusive". 
Justificativa: 
Na hipótese contida na supressão que ora se sugere não há circulação econômica de mercadorias, e, 
sim, o seu mero deslocamento físico. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00276 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   O art. 14 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14.  
I - (suprimido).  
............................................  
§ 1o. (suprimido).  
§ 2o. (suprimido).  
§ 3o. Incidente sobre imóveis, o imposto de  
que trata o item II, compete ao Estado da situação  
do bem, ainda que a sucessão seja aberta no  
exterior. Incidindo sobre bens imóveis, títulos e  
créditos, compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador.  
............................................ "  
O art. 15 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 15. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
I - a transmissão "intervivos", a qualquer  
título, por ato oneroso, de bens imóveis por  
natureza ou acessão física e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a  
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cessão de direitos à sua aquisição;  
II - a propriedade predial e territorial urbana; e  
III - as vendas a varejo de mercadorias.  
§ 1o. O imposto de que trata o item I não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de imóveis ou  
arrendamento mercantil;  
§ 2o. O imposto a que se refere o item I cabe  
ao Município onde se situe o imóvel."  
O item II do art. 18 passa a ter a seguinte redação:  
"II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos a que se refere o item IV  
do art. 14." 
Justificativa: 
Os impostos incidentes sobre a propriedade imobiliária são tradicionalmente de competência dos 
Municípios. A racionalidade desta disposição é auto-eloquente. A proximidade do fato gerador de 
obrigação tributária e principalmente sua imobilidade são justificativas encontradas em praticamente 
todos os sistemas tributários. Não se concebe, portanto, que o imposto que incida sobre a 
propriedade urbana tenha outra competência que não a municipal. Desta forma, e como 
consequência lógica, o imposto que incide sobre a transmissão da titularidade imóvel deverá seguir o 
mesmo princípio. Além disto, é inquestionável que se trata de imposto financeiramente rentável, visto 
seu baixo custo administrativo. Esta razão em si mesma já justificaria competência municipal, frente e 
estadual, quando se procura racionalizar as competências constitucionais tributárias em sentido 
amplo, que compreenda eficiência arrecadatória, baixos custos administrativos e maior autonomia 
financeira às unidades políticas subnacionais. 
Esta incidência seria também válida para o imposto territorial rural, não fossem o seu moderno 
caráter extraoficial. A história da imposição sobre a propriedade rural mostrou-a, como tributo 
municipal ou federal, pouco eficaz em termos de arrecadação, mas de grande potencial como 
instrumento de político fundiária. Em termos de receitas municipais significou, em sua melhor fase, 
menos de 1% das receitas locais. Contudo, consolidando-a enquanto receita estadual, o potencial 
mostra-se razoável, principalmente para financiar encargos sócio-econômicos provenientes da 
criação de microrregiões de produção rural que seguem o processo de Reforma Agrária nas unidades 
federadas. Desta forma, a presente Emenda ao anteprojeto do eminente Relator objetiva dispor mais 
racionalmente as competências impositivas sobre a propriedade e transferências de bens imóveis, 
bem como aperfeiçoar seus futuros resultados financeiros e administrativos para Estados e 
principalmente Municípios. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte autor da Emenda acima identificada propõe alteração que envolve a 
competência tributária dos Estados e Municípios, bem como a destinação de receitas, transferindo 
para a competência dos Municípios o imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e, por 
consequência, atribuindo-lhes, em relação aos impostos enumerados no artigo 18, item II, do 
Anteprojeto, participação de cinquenta por cento no que se refere apenas ao produto da arrecadação 
do imposto sobre propriedade de veículos automotores.  
Não obstante, as razões apresentadas, achamos que o ITPI deve continuar na competência dos 
Estados, considerando que estes dispõem de melhores condições políticas, administrativas e 
operacionais para realizar as atividades tributárias relativas ao tributo.  
Ademais, a sua transferência para o âmbito municipal viria desfalcar as finanças estaduais, 
quebrando o equilíbrio e a consistência do Anteprojeto no que pertine à discriminação das rendas 
tributárias.  
Em face do exposto, entendemos que a permanência do ITBI na competência tributária dos Estados, 
e a destinação de cinquenta por cento de sua receita para Municípios, são medidas que, no atual 
momento e circunstâncias, atendem mais adequadamente ao objetivo de se aperfeiçoar o Sistemas 
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Tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00279 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 ao § 2o. do art. 14 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas (V.a) a seguinte redação:  
"§ 2o. A alíquota dos impostos de que tratam  
os itens I e II não excederá os limites  
estabelecidos em resolução do Senado Federal, por  
proposta do Presidente da República, na forma  
prevista em lei complementar." 
Justificativa: 
Parece fundamental ampliar a atribuição do Senado Federal, de tal forma que lhe seja conferida 
competência não só para estabelecer a alíquota máxima do imposto de transmissão inter vivos, 
senão ainda do imposto de transmissão causa mortis e doação, de bens ou direitos. Os mesmos 
motivos que justificam essa fixação para o imposto de transmissão inter vivos são extensíveis ao 
causa mortis. É relevante recordar ainda que, sendo esse um tributo progressivo por natureza, 
incidente sobre heranças e doações, cujos bens podem estar distribuídos por diversos Estados, deve 
guardar, nacionalmente, uma certa similitude no tratamento legal do seu montante, definido pelo nível 
da alíquota. 
Essas as razões da emenda ora proposta. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0279-1  
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:00288 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   1) Dê-se ao art. 14, item I, a seguinte redação suprimindo-se o item II:  
"I - transmissão, a qualquer título de bens  
imóveis por natureza e acessão física e de  
direitos reais sobre imóveis, exceto os de  
garantia, bem como sobre a cessão de direitos à  
sua aquisição;"  
2) Em consequência, dê-se ao § 3o. do mesmo  
artigo a seguinte redação:  
"§ 3o. O imposto de que trata o item I  
compete ao Estado da situação do imóvel, ou ao  
Distrito Federal, se neste situado." 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 54  

 

O objetivo da emenda é dar ao imposto de transmissão o mesmo feitio que tem hoje, restringindo-o 
aos imóveis, tanto nas operações inter-vivos, quanto na incidência causa mortis. 
Quanto ao imposto causa mortis, a sua arrecadação, pelo fisco estadual, tem muito maior importância 
na transmissão de imóveis do que de bens móveis. A inclusão dos móveis e direitos imobiliários no 
campo de incidência desse imposto seria um fator de perturbação nas relações entre fisco e 
contribuinte, pois, no fundo, o imposto causa mortis é uma espécie de imposto de renda sobre 
sucessões. 
A experiência anterior à reforma tributária de 1965 levou à supressão do imposto causa mortis sobre 
quaisquer bens, precisamente em razão das dificuldades de sua arrecadação sobre direitos 
mobiliários. A pouca significação prática desse tributo, em termos de receita estadual, foi outro fator 
de seu abandono. 
A vista sobre outro prisma, a transmissão causa mortis já está abrangida pela hipótese de incidência 
do imposto de renda. Em termos de justiça fiscal e de técnica tributária, seria preferível tributar, pelo 
imposto de renda a transmissão da herança compensando-se, nessa tributação, a eventual incidência 
do imposto estadual. 
Do ponto de vista prático, é recomendável manter o imposto estadual causa mortis apenas sobre os 
bens imóveis, deixando aberta a possibilidade de combinar esse tributo com o imposto de renda. 
A nova redação proposta para o § 3º e decorrência dessa nova formulação do imposto. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00293 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 3o. do art. 14:  
"§ 3o. A alíquota do imposto de que trata o  
item II será progressiva, em função do valor dos  
quinhões e do grau de parentesco dos herdeiros.  
Incidindo sobre imóveis, os impostos de que tratam  
os itens I e II competem ao Estado da situação do  
bem, ainda que, no caso de transmissão "causa  
mortis", a sucessão seja aberta no exterior.  
Incidindo sobre bens móveis, títulos e créditos, o  
imposto previsto no item II compete ao Estado onde  
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver  
domicílio o doador." 
Justificativa: 
A doação de alíquota progressiva para o imposto de transmissão “causa mortis” é uma forma de 
promover gradativamente a distribuição de rendas e patrimônio. 
Até 1965 a legislação tributária de alguns Estados gravava as heranças com imposto progressivo que 
alcançava a alíquota de 29% quando o legatário fosse pessoa estranha ao testador. Em todos os 
países mais adiantados do mundo, que reconhece o direito à herança, o imposto de transmissão, é 
progressivo. 
No Brasil com o advento da Revolução de 64, esse imposto foi graficamente reduzido a uma alíquota 
de 2% que favoreceu a formação de impérios familiares e contribuiu para a concentração de 
patrimônios. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deve ela ser 
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objeto de norma infra- constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos À área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por tempo, sem nenhuma ou com o mínimo de alterações, através de diferentes 
conjunturas econômicas e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00296 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Eliminar o parágrafo 2o. do art. 14. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Uma das diretrizes básicas na concepção do Anteprojeto foi a de preservar ao máximo a autonomia 
dos Estados e Municípios.  
Todavia, dentro do objetivo de assegurar o federalismo fiscal tornou-se necessária a fixação de 
alguns princípios e normas de caráter restritivo.  
Orientação final, portanto, foi no sentido de que tudo ficasse fora das exceções adotadas estaria 
dentro do poder dos Estados e Municípios, sem necessidade de autorização expressa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00299 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dar a seguinte redação ao § 5o. do art. 14 do anteprojeto:  
" 5o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, o Senado Federal, mediante resolução  
aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:" 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0299-5  
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:00310 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimir o § 3o. do art. 14: 
Justificativa: 
A matéria ali disposta já se encontra inteiramente disciplinada na nova redação sugerida para o inciso 
I do mesmo artigo. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00311 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dar nova redação ao inciso I do art. 14, em  
consequência, suprimir o disposto no seu inciso II.  
"I - O imposto sobre a transmissão, a  
qualquer título, de bens imóveis por natureza ou  
acessão física e de direitos reais sobre os  
mesmos, exceto os de garantia, bem como a cessão  
de direitos à sua aquisição, compete ao Estado  
onde está situado o imóvel, ainda que a  
transmissão resulte de sucessão aberta no  
estrangeiro, sua alíquota não excederá o limite  
estabelecido em lei complementar, obedecido o  
máximo de 5%. 
Justificativa: 
Alguns países de economia socializada têm utilizado o imposto de transmissão causa mortis como 
instrumento de confisco a propriedade privada, através da imposição de alíquotas exageradas. 
A fim de se prevenir a possibilidade da introdução de tal prática em nosso ordenamento jurídico, o 
que, diga-se de passagem, já ocorreu entre nós antes da reforma tributária levada a efeito em 1965, 
deve a Constituição da República limitar essa imposição tributária, que não deve ser superior a 5%. 
De outra parte, deve-se transferir da Resolução do Senado Federal para a lei complementar a fixação 
deste teto. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00316 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Art. 14. item V do anteprojeto do Senhor Relator.  
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"§ 9o. O Imposto de que trata o item V deste  
artigo compor-se-á de uma parcela calculada sobre  
o valor venal da terra e outra determinada em  
função inversa da sua utilização e, segundo  
critérios que serão estabelecidas em lei nacional.  
O imposto não incidirá, sob qualquer das duas  
modalidades, sobre glebas rurais de área não  
excedente a um módulo rural da região, quando as  
cultive, só ou com sua família, o proprietário que  
não tenha a posse nem a propriedade de outro imóvel." 
Justificativa: 
A imunidade atualmente vigente de vinte e cinco hectares foi baseada na presunção que esta seria a 
área mínima na qual um agricultor poderia obter a produção para seus sustentos e o de sua família. 
Entretanto, esta área mínima varia de região para outra de acordo com o tipo de cultura ou de 
aproveitamento e da tecnologia aplicada pelo agricultor e desta forma a área de vinte e cinco 
hectares pode ser pequena para Amazônia e grande demais para São Paulo. 
Desta forma, em se fixando em módulo rural da região, poderia compatibilizar as diferenças regionais 
ou municipais. 
Quanto a imunidade tributária de florestas nativas, é incompatível com a parte inicial do mesmo 
parágrafo, quando fala em função inversa de sua utilização. 
Além disso, a lei ordinária hoje vigente, já contempla a isenção de florestas consideradas de 
preservação permanente. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0316-9  
Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
país, deve vigorar por longo tempo, sem nenhuma ou com o mínimo de alterações, através de 
diferentes conjunturas econômicas e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00327 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:   
   Da nova redação ao § 5o. do art. 14 e suprimindo o Item I deste mesmo §: 
Justificativa: 
Ao mesmo tempo que assegura autonomia do poder legislativo estabelece critério prudente para a 
harmonia federativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0327-4  
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:00329 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Suprime o parágrafo II do art. 14. 
Justificativa: 
Não há sentido na ingerência do Senado Federal na economia interna de cada Estado, dentro do 
princípio Federativo. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0329-1  
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:00330 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Adite-se a expressão "Admitida a  
Seletividade" no § 4o. do art. 14:  
"Art. ..................... 
§ O imposto de que trata o item III será não  
cumulativo, admitida a seletividade, compensando-se..." 
Justificativa: 
É necessário dar aos Estados, de forma expressa, a possibilidade constitucional de estabelecer 
alíquota seletivas, no ICM. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0330-4  
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:00332 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 7o. do art. 14  
"Art. Quando a operação configure hipótese  
de incidência do imposto de que trata o item III e  
do imposto sobre Produtos industrializados a base  
de cálculo do primeiro não compreenderá o segundo." 
Justificativa: 
Estabelecer em mandamento constitucional a não incidência do ICM sobre o IPI quando ambos os 
tributos forem devidos pelo contribuinte. 
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Parecer:   
   O nobre Constituinte propõe nova redação ao § 7o. do artigo 14 do Anteprojeto.  
Examinando a redação proposta e a do dispositivo mencionados observamos que esta atende 
claramente ao objetivo pretendido, tornando-se desnecessário adotar-se aquela.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00337 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:   
   Suprime-se o item II do § 5 do art. 14 e  
acrescente-se a esse artigo um novo parágrafo com  
a seguinte redação:  
"Art. ...................... 
§ A alíquota que for fixada pelo Senado  
Federal para as operações interestaduais será  
considerada como alíquota mínima para operações  
internas, considerando-se, também, como operações  
internas as interestaduais realizadas para  
consumidor final." 
Justificativa: 
A emenda proposta propicia melhor equilíbrio fiscal, desencorajando competições nocivas entre os 
Estados. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0337-1  
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:00393 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se, do Art. 14, os itens I e II e os  
Parágrafos 1o., 2o. e 3o. (renumerando os demais).  
Acrescentem-se ao Art. 15 os itens e  
parágrafos seguintes, eliminando-se o Parágrafo Único:  
"III - transmissão, a qualquer título, de  
bens imóveis por natureza e acessão física e de  
direitos reais sobre imóveis, exceto os de  
garantia, bem como sobre a cessão de direitos à  
sua aquisição; e  
IV - serviços de qualquer natureza não  
compreendidos na competência tributária da União  
ou dos Estados, definidos em lei complementar.  
§ 1o. Lei complementar poderá fixar as  
alíquotas máximas dos impostos de que tratam os itens I e II.  
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- 2o. O imposto de que trata item III  
compete ao município onde está situado o imóvel,  
ainda que a transmissão resulte de sucessão aberta  
no estrangeiro; sua alíquota não excederá os  
limites estabelecidos em lei federal.  
§ 3o. O imposto a que se refere o item III  
não incide sobre:  
a) a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em  
realização de capital, ou transferidos, como  
rateio de acervo líquido, em caso de liquidação,  
salvo se a atividade preponderante, da pessoa  
jurídica for o comércio desses bens ou direitos;  
b) a sucessão em patrimônio, ou parcela de  
patrimônio, nos casos de fusão, incorporação ou  
cisão de pessoa jurídica." 
Justificativa: 
É consensual a convicção de que é necessário aumentar a participação dos Municípios no bolo 
tributário. Nessa direção, propõe-se a transferência para esfera municipal dos recursos arrecadados 
pelo imposto sobre a transmissão de bens imóveis, que têm, relativamente, pouca significação para a 
receita dos Estados. 
As demais disposições fazem parte do texto constitucional vigente e têm sido aplicadas sem 
inconvenientes, com exceção da letra b) do parágrafo 3º, que é acrescentado, visando desonerar a 
dinamicidade das organizações empresariais. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no anteprojeto. A alteração na competência dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00397 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 14:  
Art. 14. ....................................  
VI a localização inadequada de indústria e serviços;  
§ 10. O imposto de que trata o item VI será  
cobrado de indústria e serviços que venham a se  
localizar ou expandir em centros urbanos  
congestionados ou cujo funcionamento crie para os  
poderes públicos encargos especiais de proteção de  
meio ambiente;  
§ 11. Os contribuintes, a base de cálculo e  
as alíquotas do imposto a que se refere o item VI  
serão fixados em lei complementar de modo a  
permitir sua utilização pelos Estados como  
instrumentos de descongestionamento dos grandes  
centros urbanos e de orientação do processo de  
urbanização da população." 
Justificativa: 
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É preciso que se desestimulem as excessivas concentrações em áreas urbanas já congestionadas e 
as localizações inadequadas de atividades dos setores secundários e terciários, evitando-se as 
deseconomias inevitáveis das megalópoles e, ao mesmo tempo, prover os Estados de recursos 
financeiros necessários para a efetivação de programas de proteção ao meio ambiente. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00410 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   A) suprimam-se o § 1o. do art. 14 e o item II  
do § 6o. do mesmo artigo do anteprojeto do relator  
da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas;  
B) dê-se a seguinte redação ao item II do § 8o. do art. 14:  
"II - indicar outras categorias de  
contribuintes além das ali mencionadas;"  
C) Acrescente-se ao § 5o. do art. 14 do  
anteprojeto, o seguinte item:  
"III - a exclusão da incidência sobre  
operações que destinem ao exterior as mercadorias  
que indicar." 
Justificativa: 
A matéria prevista no § 1º do Artigo 14 do Anteprojeto não é de índole constitucional. Assim, sem 
entrar no mérito da norma veiculada pelo dispositivo, é certo que ela não deve constar na 
Constituição. Poderá figurar, com vantagem, em Lei Complementar ou, mesmo, em Lei Ordinária. 
Do mesmo modo não se justifica que a Constituição continue a declarar a não incidência do ICM 
sobre a exportação de produtos industrializados (§ 6º do Artigo 14). A questão não é de natureza 
constitucional e, por dizer respeito ao comércio exterior, sujeito a rápidas variações, não comporta 
previsão num diploma rígido, como é a Constituição. 
Além disso, o § 8º do Artigo 14 prevê, em seu item II, parte final, que Lei Complementar venha a 
indicar produtos não industrializados que serão excluídos do imposto na exportação. Melhor será, 
portanto, unificar esses preceitos, atribuindo ao Senado, que já fixa a alíquota de exportação, a 
incumbência de indicar as mercadorias não tributadas pelo imposto nas saídas para o Exterior. 
Daí a apresentação da presente Emenda. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0410-6  
Após a análise da emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das 
razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00415 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Suprima-se, in totum, o item IV, do § 8o., do Art. 14 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
Considero como impróprio aos interesses dos Estados e Municípios subordinar a lei complementar, 
de caráter nacional, portanto, de autoria do Congresso, a forma como aqueles entes públicos 
concederão isenção dos tributos de sua competência impositiva, razão pela qual, optamos pela sua 
supressão. 
É o que se propõe. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0415-7  
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:00433 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Modificações correlatas:  
1o.) Alterar o art. 12, incluindo item VI e § 3o.:  
"Art. 12. ..................................  
VI - propriedade territorial rural;  
............................................  
§ 3o. O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre os imóveis rurais com área até 3  
(três) módulos rurais, pessoalmente explorados  
pelo proprietário ou possuidor."  
2o.) Alterar o art. 14, suprimindo o item VI.  
3o.) Alterar o art. 19, incluindo item III:  
"Art. 19. ..................................  
III - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde  
se situar o imóvel rural, 30% do imposto sobre a  
propriedade territorial rural." 
Justificativa: 
O anteprojeto apresentado pelo Exmº Sr. Deputado FERNANDO BEZERRA COELHO, Digníssimo 
Relator da Subcomissão de Tributos, estabelece que o imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
(ITR) passaria para a competência dos Estados, ficando o produto de sua arrecadação repartido 
igualmente entre Estados e Municípios. 
Sobre a matéria fazemos as seguintes considerações: 

1. Com a edição da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) o (ITR) passou para a esfera de 
competência da União, cabendo atualmente ao INCRA a responsabilidade de lançamento, 
arrecadação, fiscalização e cobrança do referido tributo, sendo o produto de sua arrecadação 
transferido totalmente para os Municípios. 

2. Por decorrência do Estatuto da Terra e da Lei 5868, de 12 de dezembro de 1972, que institui 
o Sistema Nacional de Cadastro Rural, cabe ao INCRA a responsabilidade de implantar e 
manter atualizados os seguintes cadastros: 

- Cadastro de imóveis rurais; 
- Cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais; 
- Cadastro de terras públicas; 
- Cadastro de arrendatários e parceiros rurais. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 63  

 

3. De acordo com a legislação vigente (Lei nº 4.504/64, Lei nº 5.868/72 e Dec. 72.106/73 e Dec. 
91766/85 que aprovou o Plano Nacional de Reforma Agrária) estes cadastros têm as 
seguintes finalidades, entre outras: 

- conhecimento da estrutura agrária do País; 
- elaboração de planos e programas de Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural; 
- verificação do cumprimento da função social da propriedade rural; 
- identificação dos imóveis rurais passiveis de desapropriação por interesse social; 
- identificação e classificação dos proprietários pelo conjunto de seus imóveis rurais no País; 
- controle da aquisição de terras por estrangeiros;  
- lançamento, arrecadação e cobrança do ITR e demais tributos e contribuições administrados pelo 
INCRA; 
- identificação das terras públicas federais, estaduais e municipais disponíveis para Reforma Agrária 
e Colonização e conhecimento de situação dos posseiros e ocupantes destas terras; 
- conhecimento das condições de uso temporário das terras, controle dos contratos agrários e 
identificação dos beneficiários potenciais da Reforma Agrária. 

4. De acordo com o anteprojeto apresentado pelo Exmº Sr. Deputado OSWALDO LIMA FILHO, 
Digníssimo Relator da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a 
desapropriação por interesse social é de competência exclusiva da União (Art. 3º, § único) e 
a indenização terá como base os tributos honrados pelo proprietário (Art. 3º). O Art. 1º, § 2º, 
dispõe que a União poderá ser imitada na posse do imóvel, mediante o depósito do valor 
declarado para pagamento do imposto territorial rural, limitada a contestação a discutir o valor 
depositado pelo expropriante. 

5. Ainda de acordo com o Anteprojeto da Subcomissão da Reforma Agrária, o imóvel rural 
poderá ser desapropriado quando não corresponder à obrigação social (Art. 1º, § 1º). A 
propriedade de imóvel rural corresponde a obrigação social quando simultaneamente (Art.1º, 
§ 2º): 

- é racionalmente aproveitado; 
- conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente; 
- observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção; 
- não excede a área máxima prevista como limite regional. 

6. Assim, a União, para zelar pelo cumprimento da lei, necessita de um Cadastro Rural Nacional 
que possibilite a coleta de dados para orientação da ação governamental, tanto ao nível de 
planejamento quanto ao nível da execução, dos programas de Reforma Agrária. Esse 
Cadastro precisa ser mantido continuamente atualizado e, para tanto, a legislação tributária 
exerce um papel indispensável. 

Dois aspectos são fundamentais, além dos já enumerados, que justificam plenamente e tornam 
indispensável a manutenção do ITR ao nível de competência da União: 

a) Decretação pela União da desapropriação por interesse social, que exige um Cadastro 
Nacional administrado pelo órgão executor da Reforma Agrária; 

b) Indenização com base no valor declarado para fins de pagamento do ITR, exigindo que o 
órgão administrador da base de cálculo da indenização, que é o órgão executor da Reforma 
Agrária, seja o mesmo órgão que administre a base de cálculo do ITR. 

7. Por fim, sugere-se que o imposto sobre a Propriedade Territorial Rural seja de competência 
da União, ficando o produto de sua arrecadação assim distribuído; 

- Municípios (50%), conforme o Anteprojeto da Subcomissão de Tributos; 
- Estado (30%) 
- União (20%). 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00439 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 64  

 

Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 14, o seguinte parágrafo:  
"§ As despesas financeiras decorrentes de  
vendas a crédito de mercadorias a consumidor final  
não integrarão a base do cálculo do imposto de que  
trata o item III deste artigo." 
Justificativa: 
O objetivo desta Emenda é reduzir o custo final das mercadorias compradas a crédito, beneficiando, 
primeiramente o consumidor final, que, para escapar do ICM sobre as despesas financeiras, vê-se 
hoje obrigado a recorrer às instituições financeiras, arcando, no custo do dinheiro, com as despesas 
operacionais e a margem de lucro dessas instituições. 
A medida eliminaria a inibição das vendas a crédito, estimulando o comércio, o que acabaria 
determinando um aumento da própria receita da arrecadação do imposto, pois haveria um maior 
movimento de circulação de mercadorias. 
Finalmente, facilitaria a formação de carteiras de crédito pelos próprios estabelecimentos comerciais, 
liberando o consumidor de ter de recorrer às financeiras, simplificando e agilizando a prática de 
compra e venda de mercadorias a crédito. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0439-4  
Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
país, deve vigorar por longo tempo, sem nenhuma ou com o mínimo de alterações, através de 
diferentes conjunturas econômicas e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00449 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II do § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados  
definidos em Lei Complementar." 
Justificativa: 
O conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre deixar a cargo de Lei 
Complementar sua definição. 
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00452 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se Nova Redação ao item II do § 5o. do art. 14.  
"II - A alíquota mínima a ser observada pelos  
Estados e o Distrito Federal nas operações  
internas e nas prestações de serviços que não  
poderá ser superior àquela fixada para as  
operações interestaduais." 
Justificativa: 
Em todas as operações interestaduais deve haver a participação de ambos os Estados; pela redação 
do anteprojeto, em todas as operações realizadas por grandes empresas diretamente ao consumidor, 
a renda tributária pertenceria ao Estado de origem. 
A redação proposta, em combinação com a nova redação do item IV do § 8º do mesmo artigo, 
permite a participação do Estado de destino em todas as operações. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0452-1  
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:00454 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se Nova Redação ao item IV do § 8o. do Art. 14:  
"Art. IV ....................................  
- Estabelecer a biparticipação da alíquota  
aplicável às operações interestaduais que deverá  
ser uniforme em todo o território nacional." 
Justificativa: 
A redação do anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. 
No mínimo, tal princípio é prejudicial aos pequenos industriais e comerciantes, especialmente de 
Estados pouco desenvolvidos. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0454-8  
Após a análise da emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das 
razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00001 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao - 4o. do art. 14 do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas a seguinte redação:  
"Art. 14. ..................................   
§ 14. O imposto de que trata o item III será  
seletivo em função da essencialidade e não  
cumulativo, abatendo-se em cada operação o  
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por  
outro Estado." 
Justificativa: 
A presente emenda reitera nosso ponto de vista, segundo o qual deve haver diferenciação de 
alíquotas na cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, com o 
propósito maior de tornar o imposto menos regressivo, por isso, mais justo. Na subcomissão a nossa 
emenda foi aceita em parte, ficando como facultativa a adoção da seletividade proposta. 
Não vemos razão para que essa norma, indiscutivelmente aperfeiçoadora do STN, deixe de constar 
como propomos. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00002 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 8o. do art. 14 do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas, a seguinte redação:  
"Art. 14. ..................................  
§ 8o. O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual. Nos casos de incidência  
as alíquotas serão fixadas de forma a desestimular  
a formação de latifúndios e a manutenção de  
propriedades improdutivas." 
Justificativa: 
A excessiva concentração da propriedade fundiária constitui inquestionavelmente forte causa dos 
agudos problemas sociais que afligem nosso País. Sem perspectiva de vida no seu habitat natural, o 
homem do campo é forçado a procurar novas formas de sobrevivência na periferia dos grandes 
centros urbanos, formando o que se convencionou chamar de “grande exército de reserva”. A 
demanda por serviços públicos como água, esgoto, energia elétrica, saúde, resulta por reduzir a 
qualidade de vida dos habitantes já ali instalados, em face de rigidez da oferta, que decorre da 
insuficiência de investimentos dessa natureza. 
O objetivo da emenda é procurar, de alguma forma, atenuar esse quadro, que se nos afigura 
desolador. E isso se processaria utilizando o Imposto Territorial Rural como desestimulador da 
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formação de latifúndios bem como da manutenção de propriedades improdutivas. A medida, de um 
lado, tende a facilitar o acesso à terra pelos que dela necessitam para garantir o seu sustento e de 
sua família; por outro, tende a gerar número cada vez maior de empregos, na medida em que seu 
proprietário é forçado a dar uma função social à sua propriedade. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas  
Dê-se o item II art. 14 a seguinte redação:  
II - transmissão "Causa Mortis" e doação de  
bens e direitos, que a lei definirá.  
Sala das Sessões, de maio de 1987. -  
Deputado Jesus Tajra. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00024 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   1. Acrescente-se um item ao § 6o. do artigo  
14 do anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas.  
Item: não incidirá nas operações  
interestaduais com combustíveis e lubrificantes,  
energia elétrica e serviços de comunicação  
garantindo-se a manutenção ou restituição do  
crédito referente à operação anterior no Estado de origem.  
2. Suprima-se a letra "h" do item II do § 10  
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do artigo 14 do mesmo anteprojeto. 
Justificativa: 
A não-incidência de imposto nas operações interestaduais com combustíveis, lubrificantes, energia 
elétrica e serviços de comunicação tem por objetivo evitar o desequilíbrio tributário entre as unidades 
da Federação, uma vez que a produção desses itens está fortemente concentrada em uns poucos 
Estados, que drenariam receita tributária do resto do País, via alíquota interestadual. Entretanto, a 
abertura de possibilidade de estabelecimento de não incidência para operação interestadual com 
qualquer mercadoria, através de lei complementar, constitui-se em indesejável ameaça à autonomia 
tributária dos estados, motivo pelo qual ora se propõe a supressão da letra “h” do parágrafo 10 do  
artigo 14. 
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:00026 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do artigo 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas e  
acrescente-se um § 6o. ao mesmo artigo,  
renumerando-se os demais.  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações interestaduais e  
de exportação.  
§ 6o. - A alíquota mínima a ser observada  
pelos Estados e pelo Distrito Federal nas  
operações internas será a mesma fixada para as  
operações interestaduais, reputando-se operações  
internas, também as interestaduais realizadas para  
consumidor final. 
Justificativa: 
Objetiva a presente emenda conceder autonomia plena aos Estados e ao Distrito Federal na fixação 
da carga tributária nas operações internas, observando o limite mínimo estabelecido neste mesmo 
parágrafo. A restrição à autonomia tributária estadual, imposta pela letra “b” deste parágrafo é 
incompatível com o modelo tributário que se pretende implementar, segundo o qual os Estados e o 
Distrito Federal terão liberdade para estabelecer alíquotas para produtos até mais estratégicos que 
energia elétrica ou combustível, como por exempli os alimentos básicos. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00027 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 69  

 

Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS,  
PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS  
EMENDA No.  
Os dispositivos do Anteprojeto da Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição das  
Receitas abaixo enumerados passam a vigorar com as  
seguintes alterações:  
"Art. 14.............................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de  
serviços de transporte e comunicações, inclusive  
fornecimento de energia elétrica."  
§ 4o. suprimam-se as palavras "ou serviços".  
"Art. 15.....................................  
III - serviços de qualquer natureza não  
compreendidos na competência tributária da União  
ou dos Estados, definidos em lei complementar."  
"Art. 18.......................................  
III - vinte por cento do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados, previsto no  
art. 14, III."  
§ 1o. - suprima-se integralmente."  
"Art. 19................................  
§ 2o. - Do montante referido no item II, os  
Estados transferirão aos Municípios vinte por  
cento, observados os critérios estabelecidos nos  
itens I e II do § 2o. do art. 18." 
Justificativa: 
A presente Emenda exclui da base de cálculo do imposto previsto no art.14, inciso III, os serviços de 
qualquer natureza, deslocando-os para a competência tributária municipal e compensa essa 
transferência de competência pelo aumento da quota-parte estadual do ICM, de 75% para 80%. 
A incorporação dos serviços na base do ICM irá mais que duplicar o número de contribuintes do 
imposto estadual, o que, além de acarretar um custo adicional de administração tributária superior ao 
acréscimo de receita, provocará queda de eficiência na máquina fiscalizadora, com perdas, tanto para 
os Estados como para os Municípios. 
Destaque-se ainda que a grande maioria dos contribuintes do ISS, após a incorporação dos serviços 
na base de cálculo do ICM, seria enquadrada na conceituação de micro-empresa e como tal isenta do 
imposto... 
Por último, deve-se considerar que os Municípios, mormente os médios e grandes, estão aparelhados 
para fiscalizar e arrecadas com eficiência esse tributo, e que essa estrutura seria perdida com a 
transferência de competência. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
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municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do artigo 14 do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 
A matéria não é de índole constitucional. Assim, sem entrar no mérito da norma veiculada pelo 
dispositivo em apreço, não deve ela figurar na Constituição. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00031 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do artigo 14 do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 
Não há razão para limitar a competência tributária dos Estados no que diz respeito à fixação das 
alíquotas dos impostos mencionados nos itens I e II do art.14. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00032 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do artigo  
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14 do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
"§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias ou  
serviços, compensando-se o que for devido em cada  
operação com o montante cobrado, em relação às  
operações anteriores, pelo mesmo ou por outro  
Estado. A isenção ou não-incidência, salvo  
determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto para compensação  
daquele devido nas operações seguintes." 
Justificativa: 
A redação do § 4º do art.14, e, sua parte final (“compensando-se... com o que... deva ser 
efetivamente pago”) poderá ensejar interpretações menos corretas , muito em voga antes da Emenda 
Passos Porto. 
Isto poderá ocorrer, especialmente, em casos de diferimento, em que a cobrança do imposto se dá 
em etapa posterior.  
Daí a apresentação da presente emenda, objetivando reproduzir na segunda parte do citado § 4º, o 
preceito hoje contido no item II do art.23 da Constituição Federal. 
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda, face à importância do assunto.  
Contudo, as normas que compõem o Anteprojeto da Subcomissão de Tributos. Participação e 
Distribuição de Receitas já atendem aos objetivos do Autor Emenda, pois atingem de forma implícita, 
os efeitos pretendidos.  
Torna-se, pois, dispensável a explicitação proposta  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00033 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item I do § 6o.  
do artigo 14 do Anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas:  
"I - incidirá, também, sobre a entrada em  
estabelecimento de mercadoria importada do  
exterior por seu titular, inclusive quando se  
tratar de bens destinados a consumo ou ativo fixo  
do importador, bem como sobre serviços prestados  
no exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva, pela exclusão da expressão “comercial, industrial ou produtor”, deixar 
claro que o imposto alcança as importações realizadas por qualquer contribuinte do imposto (como, 
por exemplo, o prestador de serviços) e não, apenas, as importações feitas por comerciantes, 
industrial ou produtor. 
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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   EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do item II do § 10 do  
art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos  
Participação e Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 
Não cabe à Constituição falar em “substituição tributária”. Demais, a substituição tributária pode 
ocorrer em relação a qualquer tributo. Não se justifica, assim, que a matéria seja tratada no art.14, § 
10, item II do Anteprojeto. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00040 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:   
   Acrescente-se o seguinte item ao § 6o. do  
Artigo 14 do Anteprojeto da Sub-V-a:  
"Art. 14............................  
§ 6o. - O imposto de que trata o item III..............  
I - ...............................  
II - ..............................  
III - Não incidirá sobre veículos, máquinas e  
equipamentos rodoviários adquiridos pelos  
Municípios, para uso próprio." 
Justificativa: 
É por demais conhecida a situação de penúria financeira dos Municípios brasileiros. 
Além de ser comtemplados com poucos tributos, a grande maioria dos Municípios não é dotada de 
estrutura econômica suficiente para lhes proporcionar, através dos impostos de sua competência, os 
recursos financeiros de que necessitam para atender aos seus múltiplos encargos e funções. 
Desse modo, é indispensável que se lhes conceda tratamento especial em matéria tributária, 
dispensando-os do pagamento dos impostos indiretos federais e estaduais que incidem nas compras 
de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, produtos estes que são gravados pesadamente 
pelo IPI e pelo ICM e cuja aquisição é imprescindível para que os Municípios possam executar obras 
e serviços públicos de inegável importância para o seu desenvolvimento. 
Concedendo-lhes essa isenção, sob todos os aspectos justa e necessária, os Municípios terão 
expressiva economia de recursos, uma vez que poderão adquirir aqueles equipamentos por preços 
bem menos elevados. Ao mesmo tempo, evitar-se-á que transfiram para a União e os Estados, 
através do pagamento do IPI e do ICM, parcela ponderável dos seus já minguados recursos. 
Cabe frisar, finalmente, que a imunidade ora proposta a favor dos Municípios é uma antiga e justa 
reivindicação da Frente Municipalista, entidade de âmbito nacional que conhece profundamente as 
aspirações e as necessidades das administrações locais. 
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Esperamos, portanto, seja acolhida a presente emenda porquanto constitui medida de grande 
relevância para o desenvolvimento e o progresso econômico-social dos Municípios brasileiros. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00043 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas, o seguinte artigo 14,  
renumerando-se os subsequentes:  
"Art. 14. - A União, mediante lei  
complementar e atendendo a relevante interesse  
social ou econômico nacional, poderá conceder  
isenções de impostos estaduais e municipais,  
ressarcindo os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios pelo imposto não arrecadado em virtude  
das isenções concedidas." 
Justificativa: 
Casos há em que é imprescindível à União conceder isenções de impostos afetos aos Estados e 
Municípios. Esta emenda prevê tal hipótese, estabelecendo o respectivo ressarcimento a tais 
unidades federadas. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00119 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Incluir, no Art. 14, o item VI e os  
parágrafos 11, 12, e 13 a saber:  
"Art. 14 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - .......................  
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VI - a extração, a circulação, a  
distribuição, ou o consumo dos minerais do País  
enumerados em lei, imposto que incidirá uma só vez  
sobre qualquer dessas operações, excluída a  
incidência de outro tributo sobre elas.  
........................  
§ 11. - A receita proveniente do imposto de  
que trata o item VI será rateada entre o Estado,  
Distrito Federal e Município onde se localiza a  
jazida, na proposição de 50% (cinquenta por cento)  
para o Estado ou Distrito Federal e 50% (cinquenta  
por cento) para o Município.  
§ 12. - As indústrias consumidoras de  
minerais do país poderão abater o imposto a que se  
refere o item VI do imposto sobre circulação de  
mercadorias.  
§ 13. - O Senado Federal, mediante resolução  
tomada por iniciativa do Presidente da República e  
aprovada pela maioria absoluta de seus membros  
estabelecerá as alíquotas e valores tributáveis do  
imposto sobre minerais do país". 
Justificativa: 
A variedade de condições de cada minério e mina torna impossível generalizar, em termos nacionais, 
ou mesmo regionais, a medida da capacidade contributiva da extração mineral. 
As condições de acesso à mina ou de extração do minério podem determinar que duas minas, de 
mesma substância mineral, situadas na mesma região, tenham custos de extração e transportes bem 
distintos, com o que a incidência suportada por uma pode tornar antieconômica a exploração da 
outra. 
Torna-se, pois, imperioso, que a nova Constituição crie, tendo em vista as peculiaridades dos 
diferentes bens minerais, tributo de características próprias, estabelecendo alíquotas e valores 
tributáveis diferenciados, que completem, a um só tempo, o tipo de minério, a região produtora, o 
destino do produto e o tipo de mercado (interno ou externo), enfim, que seja consentâneo com a real 
capacidade contributiva de cada substância mineral. 
Quanto ao § 13 proposto, alíquotas diferenciadas por bens minerais se justificam pelo fato de 
substâncias minerais diversas terem valores totalmente diferentes, mil vezes ou mais, como, por 
exemplo, areia e ouro ou diamante. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00124 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Excluir do artigo 14 o item III, e incluir os seguintes itens:  
III. Imposto sobre operações relativas à  
circulação de coisas móveis corpóreas, exceto  
títulos de crédito, realizadas por comerciantes,  
indústrias ou produtores e outras categorias que a  
lei complementar estabelecer, e sobre a prestação de serviços.  
VI. Imposto sobre a transmissão de  
propriedade de veículos automotores.  
VII. Contribuições de melhoria, de custeio  
resultante do uso do solo urbano e para o controle  
ou eliminação de atividade poluente. 
Justificativa: 
A introdução do imposto ao valor agrupado ICM, IPI e ISS é medida da maior racionalidade que 
produzirá uma ampliação mais que proporcional da receita pela eficiência maior que implica. 
Racionaliza a fiscalização e favorece a diferenciação de alíquotas permitindo zerar a alíquota de 
certos bens essenciais. 
A criação do imposto de transmissão de veículos usados é imprescindível para que esta operação 
seja tributada. É quase impossível a cobrança do ICM aí pois quase todas as operações são 
transformadas em vendas entre pessoas. O pagamento na transmissão de propriedade elimina o 
custo de fiscalização e produzirá uma importante receita. Naturalmente que este imposto substitui o 
IVA (ICM). 
Finalmente, as contribuições propostas permitem a Estados e Municípios uma correta relação entre o 
gasto público provocado e seu causador, aliás como o princípio defendido no artigo 1º item III § 1º 
deste relatório. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda no  
Incluir - art. 14, item V do Anteprojeto do  
Senhor Relator da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas.  
§ 8o. - O Imposto de que trata o item V deste  
artigo compor-se-á de uma parcela calculada sobre  
o valor venal da terra e outra determinada em  
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função inversa de sua utilização e, segundo  
critérios que serão estabelecidos em lei nacional.  
O imposto não incidirá, sob qualquer das duas  
modalidades, sobre glebas rurais de área não  
excedente a um módulo rural da região, quando as  
cultive, só ou com sua família, o proprietário que  
não tenha a posse nem a propriedade de outro imóvel. 
Justificativa: 
A imunidade atualmente vigente de vinte e cinco hectares foi baseada na presunção que esta seria a 
área mínima na qual um agricultor poderia obter a produção para seus sustentos e o de sua família. 
Entretanto, esta área mínima varia de região para outra de acordo com o tipo de cultura ou de 
aproveitamento e da tecnologia aplicada pelo agricultor e desta forma a área de vinte e cinco 
hectares pode ser pequena para Amazônia e grande demais para São Paulo. 
Desta forma, em se fixando em módulo rural da região, poderia compatibilizar as diferenças regionais 
ou municipais. 
Quanto a imunidade tributária de florestas nativas, é incompatível com a parte inicial do mesmo 
parágrafo, quando fala em função inversa de sua utilização. 
Além disso, a lei ordinária hoje vigente, já contempla a isenção de florestas consideradas de 
preservação permanente. 
Parecer:   
   Uma das diretrizes básicas, na concepção do Anteprojeto da Subcomissão Sistema de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas foi a de preservar ao máximo a autonomia dos Estados e 
Municípios. Em consequência desse posicionamento, procurou ela restringir o número das 
disposições constitucionais sobre os princípios aplicáveis ao ITR.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00153 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do art. 14 do anteprojeto 5A  
da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas passa a ter a seguinte redação:  
§ 6o. - O imposto de que trata o item III:  
I - incidirá sobre a entrada em  
estabelecimento comercial, industrial ou produtor,  
de mercadoria importada do Exterior por seu  
titular, inclusive quando se tratar de bens  
destinados a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento;  
II - incidirá, também, sobre operações que  
destinam ao Exterior produtos industrializados. 
Justificativa: 
A incidência de imposto de circulação sobre bens exportados, além de reforçarem as receitas dos 
Estados, contempla com tratamento equânime os consumidores, tanto nacionais como estrangeiros, 
sobre os quais recaem, realmente, o ônus do tributo. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00165 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 19 letra "C" do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas e art. 14 item III.  
"Art. 19...........................................  
C – 5% por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de instituições oficiais de 
fomento. 
Art. 14................................................. 
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, que incidirão sobre o consumo  
através da isenção de operações interestaduais.  
§ Único - O tributo será cobrado no estado de  
origem e o produto da arrecadação destinado a uma  
Câmara de Compensação, que o rateará entre os  
estados consumidores de acordo com a destinação  
das mercadorias. 
Justificativa: 
Ambas as sugestões que descentralizam recursos, são no sentido de que, dada a solidariedade 
nacional necessária, formadora da unidade nacional e a necessidade imperiosa de que 
estabeleçamos mecanismos de compensação das desigualdades, mantenha-se o sistema já 
existente, aperfeiçoando-o, e tirem-se as riquezas dos estados e municípios ricos, para dá-los aos 
estados e municípios pobres. Assim, providos de mais recursos desenvolverão a saúde, a educação, 
a industrialização, a agricultura, etc. de tal forma que um dia, o mais cedo possível elas também 
serão geradoras de recursos. 
É fato inegável que nosso País apresenta contrastes regionais profundos. Enquanto algumas regiões 
apresentam altos índices de desenvolvimento econômico e social, outras regiões permanecem à 
margem desse desenvolvimento, com baixos níveis de produção, pouca ou nenhuma industrialização 
de suas matérias primas, pequena renda per capita, e consequentemente, baixo padrão de vida de 
suas populações. 
O país precisa desenvolver-se de forma mais harmônica, investindo os recursos gerados pelo esforço 
de toda a nação de forma mais equitativa. 
Necessária se faz que a nova Constituição estabeleça mecanismos de reforma tributária que visem 
uma melhor distribuição regional dos recursos nacionais. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9% , 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração do percentual a ser aplicado nas regiões Norte e Nordeste, viria certamente afetar o 
equilíbrio e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos 
básicos utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no 
Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00189 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, "in totum", o item IV, do § 8o, do Art. 14 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
Considero como impróprio aos interesses dos Estados e Municípios subordinar a lei complementar, 
de caráter nacional, portanto, de autoria do Congresso, a forma como aqueles entes públicos 
concederão isenção dos tributos de sua competência impositiva, razão pela qual, optamos pela sua 
supressão. 
É o que se propõe. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00198 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  
Dar a seguinte redação ao item III, do art. 14:  
"III - operações relativas à circulação de  
mercadorias e prestações de serviços, inclusive  
fornecimento de energia elétrica e crédito direto a consumidor" 
Justificativa: 
Não há razão plausível para se explicitar, no texto constitucional, os contribuintes do ICM. Além disso 
nem todos os contribuintes estão mencionados, mas apenas os que praticarem as operações de 
circulação. Como à lei complementar está sendo reservada a competência para definir os 
contribuintes de um modo geral, não há razão para dar tratamento diferente ao imposto estadual. 
Sugere-se, outrossim, que no fornecimento de crédito direto ao consumidor final incida o imposto 
estadual, eliminando-se, assim, discriminação hoje existente, em face da legislação complementar e 
do atual Sistema Tributário, que detrimenta os pequenos lojistas em benefício das grandes redes de 
lojas que possuem financeiras próprias. Estas últimas levam uma grande vantagem na competição, 
uma vez que, nas vendas e prestação, sendo o crédito fornecido por uma empresa interdependente, 
sobre os encargos financeiros incide apenas o imposto federal sobre operações financeiras, cujas 
alíquotas são inferiores às do imposto estadual. Já as pequenas lojas, que financiam com capital de 
giro próprio as vendas no crediário, são obrigadas a pagar o imposto estadual sobre o valor total do 
contrato, uma vez que a respectiva base de cálculo é o valor da operação, ou seja, o preço cobrado 
do consumidor. 
Visando eliminar esta distorção, propõem-se a incidência do referido imposto no fornecimento de 
crédito diretamente ao consumidor, cabendo à Lei Complementar, que regulará os conflitos de 
competência, disciplinar a matéria, de sorte a compatibilizar esta cobrança com a do imposto federal 
de que trata o item V do art.12. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
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se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00199 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 de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 14:  
"§ 2o. - As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão seletivas em função  
do valor dos bens e direitos." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário assegure a justiça social. Nesse sentido, as alíquotas 
dos impostos incidentes sobre as transmissões de bens, inter-vivos e causa-mortis, devem ser 
seletivas, variando em função do valor tributável, fator indispensável a que se atinja um nível ideal de 
progressividade na tributação, taxando mais acentuadamente as grandes fortunas e isentando ou 
tributando modestamente os patrimônios menores. 
Como esses impostos não tem qualquer implicação com as transações interestaduais, não existe 
nenhum motivo para que as respectivas alíquotas sejam fixadas pelo Senado Federal, sendo ideal 
que cada Estado, atendendo às respectivas peculiaridades, estabeleça o grau de tributação. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00200 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas  
Dê-se ao § 5o. do art. 14 a seguinte redação:  
" § 5o. - As alíquotas internas e de  
exportação do imposto de que trata o item III,  
deste artigo, serão fixadas pelo Senado Federal,  
mediante resolução da iniciativa de órgão  
colegiado dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios e serão uniformes em todo o território  
nacional. Nas operações interestaduais,  
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ressalvadas as realizadas para consumidor final,  
as alíquotas serão aplicadas pela metade, cabendo  
ao Estado de destino a cobrança da diferença." 
Justificativa: 
A proposição visa atribuir desde logo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios a iniciativa da 
resolução do Senado destinada a fixar as alíquotas do imposto. A deliberação em órgão colegiado e a 
uniformização das alíquotas em todo o território nacional aproveita a experiência do CONFAZ, 
relativamente a administração dos benefícios fiscais do ICM, a qual sem dúvida nenhuma tem 
contribuído para um aperfeiçoamento constante do imposto, eliminando, de outra parte, as 
denominadas guerras fiscais. 
Como consta do anteprojeto, a liberdade para cada Unidade Federativa estabelecer suas próprias 
alíquotas poderá ensejar novas guerras fiscais entre as mesmas. 
A redução à metade da alíquota nas operações interestaduais ensejará ao Estado de destino uma 
participação efetiva no produto final da incidência do imposto, contribuindo para uma melhor 
distribuição regional da receita. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00201 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas  
Dê-se a seguinte redação ao item II do § 6o. do art. 14:  
"II - não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurada aos  
Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios  
compensação, por parte da União, das perdas  
relativas a não incidência." 
Justificativa: 
Na aplicação da imunidade que desfruta as operações que destinam ao exterior produtos 
industrializados inúmeras questões judiciais foram suscitadas a respeito do conceito desses produtos, 
envolvendo as administrações tributárias em disputas intermináveis. Supletivamente o Poder 
Judiciário vem adotando os conceitos da legislação do IPI. Para superar tais problemas, a 
Constituição deve estabelecer, desde logo, que o conceito seja explicitado por lei complementar. 
Outra inovação consiste na obrigatoriedade da União indenizar os Estados exportadores pela perda 
de receita em decorrência da incidência. Trata-se de uma antiga aspiração desses Estados, que não 
podem ser detrimentados pela política federal voltada para o comércio exterior. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00202 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas  
Dê-se ao § 7o. do art. 14 a seguinte redação:  
"§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto referido no item IV do art. 12, exceto  
quanto a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos." 
Justificativa: 
A alteração objetiva evitar que ocorra evasão de receita dos Estados. Atualmente vêm ocorrendo 
vendas diretas a consumidor, em outros Estados, efetuadas por estabelecimentos industriais, com a 
finalidade de diminuir o imposto estadual em detrimento do comércio local e desvirtuando 
completamente as práticas comerciais. Limitando-se a exclusão do imposto federal às operações 
entre contribuintes esta prática será coibida. 
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:00203 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas  
Dê-se ao § 9o. do art. 14 a seguinte redação:  
§ 9o. - O imposto sobre rendas e proventos de  
qualquer natureza (art. 12, III), exceto abatível  
do que vier a ser devido, será sempre acrescido de  
um adicional de 10% (dez por cento), arrecadado  
diretamente pelo Estado ou pelo Distrito Federal  
onde o imposto se tornar devido, nos termos  
definidos em Lei Complementar". 
Justificativa: 
A proposta amplia o adicional do imposto de renda atribuído aos Estados de cinco para dez por 
cento. Dadas as dificuldades financeiras das referidas Unidades Federativas, os cinco por cento 
previstos no anteprojeto não são suficientes para atenuá-las, sendo indispensável uma medida mais 
enérgica, que restaure a capacidade de investimento e possibilite o saneamento financeiro definitivo. 
O texto apresentado incorpora disposições constantes do anteprojeto apresentado pelo IPEA, 
prevendo a incidência do adicional quando o imposto for compensável (incidência na fonte como 
antecipação do devido na declaração, por exemplo), remetendo a lei complementar a questão da 
participação dos Estados. 
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 
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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:00204 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.  
Dê-se nova redação ao item I do § 10 e  
suprima-se a alínea "h" do mesmo parágrafo do art. 14:  
"I - regular a iniciativa da resolução de que trata o § 5o;" 
Justificativa: 
Não se compreende no novo Sistema Tributário com o qual se procura restabelecer o regime 
federativo que a União continue com a faculdade de conceder isenções ou não incidências de 
impostos estaduais, como previstos na alínea cuja supressão está sendo sugerida. 
A item I do § 10 está sendo compatibilizado com outra emenda que propõe que as alíquotas dos 
impostos sobre transmissão de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis e sobre a transmissão 
causa-mortis e doações sejam fixadas pelos Estados sem qualquer interferência da União. 
Nestas condições, a resolução do Senado fixando alíquotas fica limitada ao imposto sobre circulação 
de mercadorias e prestações de serviços, pelas implicações deste imposto nas relações comerciais 
entre os Estados. 
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:00222 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do artigo 14, do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas, a  
seguinte redação:  
"Art. 14 - ............................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como serviços  
ligados à industrialização e comercialização de  
mercadorias, e fornecimento de energia elétrica". 
Justificativa: 
Esta emenda tem relação com a emenda do artigo 15, inciso II, em que propomos a eliminação do 
imposto sobre vendas a varejo de mercadorias de competência tributária dos Municípios, atribuindo-
lhes, em substituição, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
Para evitar as chamadas operações mistas, a Emenda atribui ao Estado a competência para tributar 
serviços relacionados com a industrialização e comercialização de mercadorias. 
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Como compensação, estamos propondo, através da Emenda do artigo 18, inciso III, que a 
participação do Município no produto de arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, 
inclusive serviços (art.14, III), seja elevada de vinte e cinco por cento para trinta por cento. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00243 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao art. 14 do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, suprindo-  
se o correspondente dispositivo no art. 12 do Anteprojeto:  
"Art. 14 ...............................  
VI - exportação, para o estrangeiro, de  
produtos nacionais ou nacionalizados";  
Justificativa: 
A centralização do imposto sobre exportação na União tende a prejudicar os Estados e Municípios 
em que as mercadorias são produzidas, podendo inclusive causar sérios danos à economia regional 
e às finanças estaduais e municipais. 
Por isso, a federação autêntica, que são os EUA, ainda preserva aos Estados a decisão de sujeitar 
ou não ao imposto de exportação os seus produtos. A coletividade que produz resolve se deve cobrar 
o imposto sobre exportação face aos preços do mercado internacional ou se convém renunciar à 
receita tributária. Essa diretriz política prevaleceu no Brasil também, até a vigência da Constituição de 
1946, sem causar problemas ou prejuízos. 
A Emenda nº 18, de 1965, transferiu à União o imposto sobre exportação, apropriando-se do produto 
do café, cacau e outras mercadorias ou favorecendo, mediante isenções, consumidores do 
estrangeiro, ainda quando os preços internacionais comportavam a cobrança do imposto de 
exportação. 
Não há que confundir competência legislativa para regular comércio exterior com a competência 
tributária sobre exportação. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
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À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00244 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do § 5o. do Art. 14 para:  
"Em relação ao imposto de que trata o item  
III, resolução do Senado Federal, aprovada por  
maioria simples de seus membros, estabelecerá:" 
Justificativa: 
A modificação se refere apenas ao quórum no Senado, uma vez que a maioria de dois terços é 
geralmente aplicada a matérias referentes a emendas Constitucionais. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00265 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição da Receita.  
I - Dê-se ao item IV do art. 12 a seguinte redação:  
"IV - bebidas, alcoólicas ou não, veículos  
automotores fumo e seus derivados;"  
II - Suprima-se o § 2o. do art. 12.  
III - Dê-se ao § 7o. do art. 14 a seguinte redação:  
"§ 7o. A base de Cálculo do imposto de que  
trata o item III deste artigo incluirá o montante  
do imposto a que se refere o item IV do art. 12". 
Justificativa: 
A substituição do atual imposto sobre produtos industrializados por um imposto federal de consumo, 
incidente sobre bebidas, veículos automotores, fumo e seus derivados, permitiria aos Estados ampliar 
sua tributação sobre vendas, sem provocar ônus adicional para os consumidores. 
Para a União, a perda de receita não seria muito considerável, porque a maior parte da arrecadação 
tributária do IPI provém exatamente dos produtos acima especificados. Além disso, a União poderia 
compensar-se com uma elevação do imposto de renda acentuando a progressividade do sistema 
tributário. 
Note-se a vantagem adicional de reduzir o custo de administração do imposto federal de consumo, 
sem aumentar o custo do imposto estadual sobre mercadorias, pois aquele poderá ser cobrado com 
incidência única e não mais pelo sistema de débitos e créditos. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 85  

 

É importante que o imposto federal de que se cogita seja incluído na base de cálculo do estadual, o 
que possibilitará aos Estados arrecadar sua parte com alíquotas nominais reduzidas. 
Parecer:   
   Ao enumerar os impostos de competência da União, o Anteprojeto da Subcomissão "V-a" teve em 
mira eliminar a maior das distorções de nosso Sistema Tributário: a sua excessiva centralização. Por 
isso, os impostos atribuídos à União ficaram reduzidos ao II, IE, IR, IPI e IOF. Os demais 
impostos que antes pertenciam à União passaram à competência dos Estados, com o fim de dar-lhes 
a indispensável autonomia financeira.  
Assim, a reintrodução de antigos impostos na competência da União viria a restabelecer a 
concentração de rendas ao nível federal; do mesmo modo, a redução da competência da União, além 
do que consta do Anteprojeto, viria deixá-la carente de recursos para desincumbir-se de suas tarefas 
normais. A distribuição de competências feita pelo Anteprojeto representa o justo termo, tendo em 
vista que ela se completa com a partilha de impostos e com a transferência através de Fundos de 
Participação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00266 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Substitua-se a redação das seguintes  
disposições do art. 14 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, ficando prejudicados os  
§§ 4o, 5o, 7o. e 10, item II, alíneas e, f e h.  
"Art. 14 ...............................  
III - consumo de mercadorias e serviços;  
§ 4o. O imposto sobre consumo de mercadorias  
e serviços incidirá na venda ao consumidor,  
equiparando-se a este a pessoa jurídica que  
utilizar a mercadoria para seu uso ou  
transformação e incluindo-se na base de cálculo o  
montante do imposto sobre produtos  
industrializados e do imposto sobre importação". 
Justificativa: 
Incompatível com autonomia estadual é qualquer imposto sobre valor agregado, pois nele a Unidade 
da Federação está impossibilitada de verificar a autenticidade de créditos de tributo atribuídos a 
contribuinte de outra Unidade da Federação. 
O exemplo mais valioso a citar são os EUA, onde o IVA mereceu total repúdio. 
O imposto sobre consumo é de administração e operacionalidade simples, para as empresas e o 
fisco. Além disso, tem o mérito de atender ao princípio da capacidade tributária, deixando o produto 
financeiro no Estado em que se verificar o consumo da mercadoria ou do serviço. Quanto aos 
Estados mais industrializados, são beneficiados com IPI e todos os benefícios que a industrialização 
promove. 
Há necessidade de coragem para realmente inovar também em matéria de tributos, principalmente 
para restauração de procedimentos que informam o Sistema Federativo. 
Com vistas à recuperação federativa e à justiça aos Estados consumidores, esta emenda substitui o 
imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pelo imposto sobre consumo de mercadorias e 
serviços, harmonizando também as regências correspondentes. 
Cabe ainda lembrar que ao ser instituído o ICM alegavam seus teóricos que ele induzia à 
verticalização das empresas para evitar suas incidências em cascata. Todavia, os fatos 
supervenientes demonstraram que a verticalização das empresas cresceu após a instituição do ICM, 
o que evidencia, ao menos, que para ela a tributação não teve importância. Além disso, o 
desenvolvimento econômico tende a diminuir os intermediários comerciais. 
Parecer:  
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   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00326 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA  
Suprima-se o § 9o. do art. 14. 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão do adicional de até 5%, ao imposto de renda, pois sua instituição beneficiaria 
apenas os Estados mais ricos, basicamente São Paulo e Rio de Janeiro, onde se concentra mais de 
oitenta por cento (80%) da arrecadação desse tributo, conforme dados do 7º quadrimestre de 1987. 
Obviamente, os Estados menos desenvolvidos não teriam condições para instituir esse adicional, seja 
por falta de matéria tributável, seja pela inconveniência de elevar ainda mais a carga tributária 
incidente sobre as empresas instaladas em seu território, as quais já se encontram desfavorecidas, 
relativamente às sediadas em São Paulo e Rio de Janeiro, quanto à dimensão do mercado local e às 
economias externas. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00332 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   (EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS)  
Art. 14.  
§ 8o. Passa a ter a seguinte redação:  
"§ 8o. O imposto sobre a propriedade  
territorial rural não incidirá, em qualquer  
hipótese, sobre glebas rurais da área não  
excedente ao módulo rural da região, quando o  
proprietário que as cultive, só ou com sua  
família, não tiver a posse ou a à propriedade de  
outro imóvel rural". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
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conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00336 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição da Receita  
Art. 14. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - transmissão "inter vivos", a qualquer  
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por  
natureza e acessão física, e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem com  
cessão de direitos a sua aquisição;  
II - transmissão "causa mortis" e doação, de  
quaisquer bens ou direitos;  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços;  
IV - propriedade de veículos automotores; e  
V - propriedade territorial rural.  
§ 1o. O imposto de que trata o item I não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de imóveis ou  
arrendamento mercantil.  
§ 2o. As alíquotas dos impostos de que tratam  
os itens I e II não excederão os limites  
estabelecidos em resolução do Senado Federal.  
§ 3o. Incidindo sobre imóveis, os impostos de  
que tratam os itens I e II competem ao Estado da  
situação do bem, ainda que, no caso de transmissão  
"causa mortis", a sucessão seja aberta no  
Exterior. Incidindo sobre bens móveis, títulos e  
créditos, o imposto previsto no item II compete ao  
Estado onde se processar o inventário ou  
arrolamento, ou tiver domicílio o doador.  
§ 4o. O imposto de que trata o item III será  
não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias ou  
serviços, compensando-se o que for devido em cada  
operação com o que já houver sido ou deva ser  
efetivamente pago, ao mesmo ou a outro Estado, em  
relação às operações anteriores.  
§ 5o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá:  
I - as alíquotas aplicáveis às operações  
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interestaduais e de exportação;  
II - as alíquotas mínimas a serem observadas  
pelos Estados e o Distrito Federal nas operações  
internas e nas prestações de serviços, que não  
poderão ser inferiores àquelas fixadas para as  
operações interestaduais, reputando-se operações  
internas também as interestaduais realizadas para  
consumidor final.  
§ 6o. O imposto de que trata o item III:  
I - incidirá, também, sobre a entrada em  
estabelecimento comercial, industrial ou produtor,  
de mercadoria importada do exterior por seu  
titular, inclusive quando se tratar de bens  
destinados a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento; e  
II - não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
bem como sobre serviços destinados ao exterior.  
§ 7o. A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto sobre produtos industrializados (artigo  
12, IV), exceto quando a operação configure  
hipótese de incidência de ambos os tributos.  
§ 8o. O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual.  
§ 9o. Os Estados e o Distrito Federal poderão  
instituir, até o limite de cinco por cento do  
valor do imposto arrecadado pela União, um  
adicional ao imposto sobre a renda e proventos de  
qualquer natureza (artigo 12; III).  
§ 10. Cabe à Lei Complementar:  
I - regular a iniciativa das resoluções de  
que trata os §§ 2o. e 5o;  
II - quanto ao imposto de que trata o item III:  
a) indicar outras categorias de contribuintes  
além daquelas nele mencionadas;  
b) regular o sistema de substituição tributária;  
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;  
d) fixar o local das operações relativas à  
circulação de mercadorias e das prestações de serviços;  
e) excluir da incidência do imposto, nas  
exportações para o Exterior, outros produtos além  
dos mencionados no item II do é 6o;  
f) prever hipóteses de manutenção de crédito  
relativamente a exportações para o Exterior de  
serviços, de produtos industrializados, e de  
outros produtos excluídos da incidência, na forma  
da alínea E;  
g) dispor sobre a forma como, mediante  
deliberação da União, dos Estados e do Distrito  
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais  
serão concedidos e revogados;  
h) estabelecer a não-incidência nas operações  
interestaduais, determinando a manutenção ou  
restituição do crédito referente à operação  
anterior, no Estado de origem. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 89  

 

A alteração proposta busca compatibilizar a redação do item III e dos parágrafos 5º e 6º com a nova 
redação sugerida para o artigo 12, que inclui na competência da União os chamados impostos 
únicos. 
Por outro lado, julga-se necessário tronar mais ampla a imunidade relativa aos serviços, alterando-se 
a redação do item II do § 6º. 
Quanto ao adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, entende-se que ele 
deve incidir sobre o montante efetivamente arrecadado, sendo injusto fazê-lo recair sobre o imposto 
devido e não pago. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00357 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja Suprimido o inciso II do parágrafo 6o., do artigo 14. 
Justificativa: 
Não cobrar impostos sobre as operações que destinem ao exterior produtos industrializados é um 
protecionismo descabido. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00414 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprimir da letra "f", do inciso II, do § 10,  
do art. 14, do Relatório Final do Anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, participação e  
Distribuição das Receitas a expressão: /de serviços e". 
Justificativa: 
O ICM, conforme constitucionalmente previsto, destina-se a tributar as operações de saídas, relativas 
à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes (CF., art. 23, II). 
Portanto, não se presta o aludido tributo à tributação de operações relativas a prestação de serviços, 
que já possui seu tributo próprio, que é o ISS. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
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Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00415 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso I, do § 10, do art. 14,  
do Relatório Final do Anteprojeto da Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 
Conforme já se justificou em emendas propostas à alteração do disposto nos §§ 2º e 5º, do art. 14, do 
citado Relatório Final do Anteprojeto em apreço, não se deve, por se tratar de instrumento legal 
impróprio àquele fim, utilizar das resoluções do Senado Federal para estabelecer alíquotas mínimas e 
máximas de impostos, especialmente para os casos do ICM e do imposto sobre transmissão de bens 
imóveis. 
Essa tarefa deve ficar afeta à lei complementar, principalmente face ao seu modo de aprovação (CF., 
art. 50). 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00427 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 14 do  
relatório final do anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição de Receitas:  
" § 4o. O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo do qual se abaterá, nos termos  
do disposto em lei complementar, o montante  
cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por  
outro Estado." 
Justificativa: 
Propõe-se a nova redação supra, com o objetivo de salvaguardar o princípio da uniformidade das 
alíquotas, em matéria do ICM. 
Se mantida a redação original dada pelo Anteprojeto à matéria, prejudicado ficaria esse basilar 
princípio aceito pela reforma tributária de 1965. 
Parecer:   
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   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00430 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se da redação da letra "e" do inciso  
II do § 10 do art. 14 do relatório final do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas a  
expressão: "serviços e". 
Justificativa: 
O ICM, conforme constitucionalmente previsto, destina-se a tributar as operações de saídas, relativas 
à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes (CF., art. 23, II). 
Portanto, não se presta o aludido tributo à tributação de operações relativas a prestação de serviços, 
que já possui seu tributo próprio, que é o ISS. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00438 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art.  
14 e, em consequência, suprimam-se os seus inciso  
II e § 3o. do relatório final do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas.  
"I - O imposto sobre a transmissão, a  
qualquer título, de bens imóveis por natureza ou  
acessão física e de direitos reais sobre os  
mesmos, exceto os de garantia, bem como a cessão  
de direitos à sua aquisição, compete ao Estado  
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onde está situado o imóvel, ainda que a  
transmissão resulte de sucessão aberta no  
estrangeiro; a sua alíquota não excederá o limite  
estabelecido em lei complementar, obedecido o  
máximo de 5%." 
Justificativa: 
Alguns países de economia socializada têm utilizado o imposto de transmissão causa mortis como 
instrumento de confisco a propriedade privada, através da imposição de alíquotas exageradas. 
A fim de se prevenir a possibilidade da introdução de tal prática em nosso ordenamento jurídico, o 
que, diga-se de passagem, já ocorreu entre nós antes da reforma tributária levada a efeito em 1965, 
deve a Constituição da República limitar essa imposição tributária, que não deve ser superior a 5%. 
De outra parte, deve-se transferir da Resolução do Senado Federal para a lei complementar a fixação 
deste teto. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00442 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 14  
do relatório final do anteprojeto da Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.  
"§ 2o. A alíquota do imposto de que trata o  
item I não excederá os limites estabelecidos em  
lei complementar." 
Justificativa: 
Por ser matéria submetida à reserva legal (CNT, art.97, IV), sugere-se que, ao invés de resolução do 
Senado Federal, seja a referida alíquota estabelecida em lei complementar. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00444 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 5o. do art. 14,  
do Relatório Final do anteprojeto da Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição das  
Receitas e, em consequência, suprima-se os incisos  
I e II do mesmo parágrafo e respectivas letras "a" e "b".  
"§ 5o. - A alíquota do imposto incidente  
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sobre operações relativas à circulação de  
mercadorias será uniforme para todas as  
mercadorias nas operações internas e  
interestaduais; lei complementar fixará as  
alíquotas máximas para cada uma dessas operações e  
para as de exportação." 
Justificativa: 
A Emenda Passos Porto (Emenda Constitucional nº 23/83), contrariando a jurisprudência então 
dominante do Supremo Tribunal Federal, permitiu que se estabelecessem alíquotas diversas para 
operações interestaduais, dependendo do destinatário da mercadoria (consumidor final ou não), o 
que só serve para exacerbar a senha arrecadatória. Dessa forma, sugere-se a supressão dessa 
destinação. 
Além disso, porque face ao nosso atual regime político, não mais se justifica tamanha ingerência do 
Poder Executivo Federal nossa matéria, propõe-se, também, a transferência da competência para 
fixar as alíquotas máximas do ICM, das Resoluções do Senado para a lei complementar. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00445 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprimir do inciso III do art. 14 do  
Relatório Final do anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas  
a expressão "bem como prestações de serviços,  
inclusive fornecimento de energia elétrica". 
Justificativa: 
A fim de se evitar o retorno das chamadas operações mistas, cuja experiência anterior não foi 
aprovada no nosso ordenamento jurídico, não se deve tributar com ICM a atividade de prestação de 
serviços. 
A prestação de serviços deve ser tributada pelo ISS. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9% , 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00456 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Referente ao Relatório da Subcomissão V-A:  
Dê-se nova redação ao inciso V, do artigo 12  
e acrescente-se o § 11 ao artigo 14:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores finais."  
"§ 11 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros." 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00457 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Referente relatório Subcomissão V-A:  
Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
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comércio exterior, uma compensação por parte da  
União, relativa às perdas decorrentes da não incidência." 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00458 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Referente relatório Subcomissão V-A:  
Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14:  
"§ 5o. - As alíquotas internas e de  
exportação do imposto de que trata o item III  
deste artigo serão fixadas pelo Senado Federal,  
mediante proposta apresentada por órgão colegiado  
dos Estados, Distrito Federal e Territórios e  
serão uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença." 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
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conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00459 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 14:  
"§ 2o. - As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão seletivas em função  
do valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado Federal." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00460 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Referente ao Relatório da Subcomissão V-A:  
Dê-se nova redação ao § 5o. do artigo 14:  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente, pelos Estados, e que não  
será inferior à metade da alíquota básica;  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação.  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre o Estado de origem e o de destino." 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
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De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00461 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Referente ao relatório da Subcomissão V-A:  
Dê-se nova redação ao § 7o, do artigo 14:  
"§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12 exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos." 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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:00462 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Referente ao relatório Subcomissão V-A:  
Elimine-se a alínea "h" do inciso II do § 10 do art. 14 
Justificativa: 
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A redação do Anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os Estados, 
conforme pronunciamento realizados junto à Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 
das Receitas. 
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:00474 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao capítulo do Sistema Tributário  
Dê-se ao § 4º do art. 14 a seguinte redação:  
"§ 4o. - O imposto de que trata o inciso III  
será não cumulativo, admitida a sua seletividade  
em função da essencialidade das mercadorias ou  
serviços, compensando-se o imposto efetivamente  
devido em cada operação, com o que for devido pelo  
destinatário da mercadoria ou do serviço na mesma  
operação, excluída a compensação quando se tratar  
de operação isenta ou não tributada". 
Justificativa: 
A redação atual do § 4º implica que o imposto pago nas operações anteriores à isenta seja deduzido 
do imposto devido nas operações subsequentes a esta. 
Acontece que, para alcançar esse resultado, é preciso reconhecer o crédito em favor do adquirente 
de mercadorias em operações isentas, restabelecendo-se assim a situação anterior à Emenda 
Constitucional nº 23. 
A redação ora sugerida restringe a dedução do imposto na operação imediatamente anterior, 
desconsiderando o que tenha sido pago antes desta, o que não só afasta o crédito nas operações 
isentas ou não tributadas, como se ajusta melhor ao princípio da seletividade do tributo, previsto no 
anteprojeto. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00480 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUPRIMIR no artigo 14 do anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 
das Receitas, integralmente:  
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- inciso I, II e V  
- § 1º, 2º e 3º.  
ADITAR no artigo 15 do mencionado anteprojeto:  
"Art. 15 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título;  
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza  
e acessão física, e de direitos reais sobre  
imóveis, exceto os de garantia, bem como  
cessão de direitos a sua aquisição;  
III - transmissão "causa mortis" e doação de  
quaisquer bens com direitos;  
IV - propriedade territorial rural;  
V - vendas a varejo de mercadorias.  
§ 1o. - o imposto de que trata o item I não incide  
sobre a transmissão de bens ou direitos incorpora-  
dos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização  
de capital, nem sobre a transmissão de bens ou   
direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão  
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses  
casos, a atividade preponderante do adquirente for  
o comércio desses bens ou direitos, locação de i-  
móveis ou arrendamento mercantil.  
§ 2o. - as alíquotas dos impostos de que tratam  
os itens I e II não excederão os limites estabelecidos  
em resolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa 
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:00487 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emendas ao Anteprojeto da Subcomissão de Tributos e Participação e Distribuição das Receitas.  
Dê-se nova redação ao inciso V do Art. 12.  
Art. 12 ........................ 
V - operações de crédito, câmbio e seguros, ou  
relativas a títulos e valores mobiliários, exceto  
quando relativas à saída de mercadorias ou   
prestação de serviços a consumidores finais.  
Acrescente-se um parágrafo ao Art. 14.  
"§ - A base de cálculo de que trata o item III  
compreenderá o montante pago pelo adquirente,   
incluindo acréscimos financeiros." 
Justificativa: 
A incidência do IOF sobre crédito direto ao consumidor coloca as grandes lojas, proprietárias de 
instituições de crédito e financiamento em posição de vantagem relativamente aos pequenos 
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comerciantes que, nas vendas a prestação sujeitam-se ao ICM sobre o acréscimo financeiro, cuja 
alíquota é superior à do IOF. A presente Emenda objetiva sanar essa injustiça na medida em que, 
nas vendas a prazo, coloca na base de cálculo do ICM qualquer acréscimo financeiro, seja a venda 
financiada por instituição de crédito ou com recursos próprios do comerciante. Destaque-se ainda que 
esta iniquidade tem dado margem a evasão fiscal, na medida em que possibilita o contribuinte 
proprietário de instituição financeira, transferir parte do valor da operação, sujeita ao ICM, para o 
custo do financiamento, sujeito ao IOF, cuja alíquota é menor. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que desti-  
nem ao Exterior produtos industrializados, defini-  
dos em lei complementar, assegurado aos Estados,  
ao DF e aos Territórios superavitários ao comércio  
exterior, uma compensação por parte da União,  
relativa às perdas decorrentes da não incidência." 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00505 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do parágrafo 5o. do  
artigo 14, do anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição de Receitas,  
substituindo-o pelo seguinte parágrafo 6o.  
renumerando-se os demais.  
Art. 14. ....................  
§ 6o. A alíquota mínima a ser observada pelos  
Estados e o Distrito Federal nas operações  
internas, será idêntica àquela fixada para as  
operações interestaduais, reputando-se operações  
internas também as interestaduais realizadas para  
consumidor final. 
Justificativa: 
O propósito da presente emenda é evitar que a alíquota mínima seja fixada em nível superior a 
interestadual, o que limitaria a autonomia dos Estados na elaboração da política tributária, impedindo-
se de promover redução de carga tributária para produtos de interesse social, como os gêneros de 
primeira necessidade. 
A redação proposta no inciso II do § 5º, que pretendemos suprimir, estabelece que a alíquota mínima 
não poderá ser inferior a fixada para as operações interestaduais, mas permite que possa ser maior, 
restringindo-se a autonomia dos Estados na elaboração de suas políticas tributárias, o que entendo, 
não devemos admitir. 
Parecer:   
   Uma das diretrizes básicas, na concepção do Anteprojeto da Subcomissão Sistema de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas foi a de preservar ao máximo a autonomia dos Estados e 
Municípios. Em consequência desse posicionamento, procurou ela restringir o número das 
disposições constitucionais sobre os princípios aplicáveis ao ICM.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00517 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao art. 14 do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
suprimindo-se o correspondente dispositivo no art.  
12 do Anteprojeto:  
"Art. 14. ........................................  
VI - exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados;"  
Justificativa: 
A centralização do imposto sobre exportação no Poder Central normalmente prejudica os Estados e 
Municípios em que as mercadorias são produzidas, podendo inclusive causar sérios danos à 
economia regional e às finanças estaduais e municipais. 
Por isso, a federação autêntica, que são os EUA, ainda preserva para os Estados a decisão se 
devem ser sujeitos à tributação as exportações de seus produtos. A coletividade que produz resolve 
se pode cobrar o imposto sobre exportação face aos preços de mercado internacional ou se convém 
renunciar à receita tributária. Essa diretriz política prevaleceu no Brasil também até a vigência da 
Constituição de 1946, sem causar problemas ou prejuízos. 
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O autoritarismo centralizador embutido na reforma tributária da Emenda nº 18 de 1965, é que 
transferiu à União o imposto sobre exportação, apropriando-se do produto do café, cacau e outras 
mercadorias ou favorecendo, mediante isenções, consumidores do estrangeiro, ainda quando os 
preços internacionais comportavam a cobrança do imposto de exportação. 
Não há que confundir competência legislativa para regular o comércio exterior com a competência 
tributária sobre exportação. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00519 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação das seguintes  
disposições do art. 14 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, ficando prejudicados os  
§§ 4o., 5o., 7o. e 10, item II, alínea "e", "f" e "h".  
"Art. 14. ..................................  
III - consumo de mercadorias e serviços;  
§ 4o. O imposto sobre consumo de mercadoria e  
serviços incidirá na venda ao consumidor,  
equiparando-se a este a pessoa jurídica que  
utilizar a mercadoria para seu uso ou  
transformação e incluindo-se na base de cálculo o  
montante do imposto sobre produtos  
industrializados e do imposto sobre importação." 
Justificativa: 
Inconciliável com autonomia estadual é qualquer imposto sobre valor agregado, como o ICM, pois 
nele a Unidade da Federação está impossibilitada de verificar a autenticidade de créditos de parcelas 
do tributo atribuídas a outra Unidade da Federação. E a administração se torna muito complexa, 
reclamando uma coordenação nacional antifederativa, como é o caso do Confaz e das interferências 
do Poder Central previstas no próprio Anteprojeto. 
O exemplo mais produtivo a citar são os EUA, onde o IVA mereceu total repúdio. 
Ao contrário, o imposto sobre consumo é de administração e operacionalidade simples, para as 
empresas e o fisco, tanto que, na Constituição, basta a previsão do tributo e o § 4º acima. Além disso, 
tem o mérito de atender ao princípio da capacidade tributária, deixando o produto financeiro no 
Estado em que se verificar o consumo da mercadoria ou do serviço. Quanto aos Estados mais 
industrializados são beneficiados com maior fatia do IPI e todos os benefícios que a industrialização 
promove. 
Critica-se o sistema centralizador instituído pelas autoritárias constituições de 1967 e 1969. Por isso, 
é surpreendente que a Subcomissão repita em seu anteprojeto o antifederativo ICM e preserve a 
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intromissão do Governo Federal na administração do tributo estadual, sequer corrigindo a imprópria 
referência à incidência sobre movimento físico, segundo o substantivo que invoca para objeto da 
tributação. 
Há necessidade de coragem para realmente inovar também em matéria de tributos, principalmente 
para restauração de procedimentos que informam o Sistema Federativo. 
Com vistas à recuperação federativa e à justiça fiscal, esta emenda substitui o imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços pelo imposto sobre consumo de mercadorias e serviços, 
harmonizando também as regências correspondentes. 
Cabe ainda lembrar que ao ser instituído o ICM alegavam os teóricos da Fundação Getúlio Vargas 
que ele induzia à verticalização das empresas para evitar suas incidências em cascata. Todavia, os 
fatos supervenientes demonstram que a verticalização das empresas cresceu após a instituição do 
ICM, o que evidencia, ao menos, que para ela a tributação não teve importância. Além disso, o 
desenvolvimento econômico tende a diminuir os intermediários comerciais. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00524 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   1. Elimine-se a alínea "h" do inciso II do § 10 do art. 14. 
Justificativa: 
A redação do anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os estados, 
conforme pronunciamentos realizados junto à subcomissão de tributos, participação e distribuição das 
receitas. 
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:00526 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 7o. do art. 14:  
"§ 7o. A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos." 
Justificativa: 
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A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos. Se a ressalva não for estabelecida, ficará a 
possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e municipais, 
de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base de cálculo 
na etapa seguinte. 
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:00527 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do art. 14:  
"II - não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos territórios superavitários ao  
comércio exterior, uma compensação por parte da  
União, relativa às perdas decorrentes da não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:00567 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14.  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
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dois terços de seus membros, estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente, pelos Estados e que não  
será inferior à metade da alíquota básica;  
c)a alíquota aplicável às operações à prestação de  
serviços especiais definidos pelos Estados.  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino. 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00572 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o § 9o. do art. 14 do Anteprojeto  
da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas, renumerando-se o seguinte. 
Justificativa: 
O brasileiro é uma “ilha cercada de impostos por todos os lados”. Será exagero permitir aos Estados 
e Distrito Federal instituir, até o limite de cinco por cento do valor do imposto devido à União, um 
adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00575 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   Altere-se o inciso "II" do art. 14 do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas, que  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14 - ..................................  
I - ........................................  
II - transmissão "causa mortis"; 
Justificativa: 
Parece que incidindo imposto sobre doações de quaisquer bens ou direitos, corre-se o risco da lei 
assumir abrangência exagerada. Exemplo: como fica a situação do pai que ajuda o filho, com dinheiro 
vivo, a instalar negócio próprio? Esse tipo de auxílio, de pai para filho, também ficaria sujeito a 
tributação? Esta é a dúvida que me leva a pedir a supressão da parte final do inciso II do referido  
art. 14. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00583 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do artigo 14:  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços dos seus membros, estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente, pelos Estados, e que não  
será inferior à metade da alíquota básica;  
c)a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidas pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
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realizadas com lubrificantes, combustíveis, energia  
elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino". 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00584 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do artigo 14:  
"§ 2o. As alíquotas dos impostos de que   
tratam os itens I e II serão seletivas em função do  
valor dos bens e direitos e não excederão os limi-  
tes estabelecidos em relação do Senado Federal. 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
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:00588 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 5o. do art. 14:  
§ 5o. Em relação ao imposto de que trata o  
item 3o., resolução do Senado Federal, estabelecerá:  
Retirar a impressão aprovada por 2/3 (dois  
terços) de seus membros. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00589 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:   
   Acrescenta item 3o. ao parágrafo 6o. do Art. 14.  
III - Incidirá, também, sobre as operações de  
saída de mercadoria realizada entre  
estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular,  
ainda que situados em um mesmo local, sendo, para  
esse fim, considerado como contribuinte autônomo,  
cada um desses estabelecimentos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados. Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como 
lei fundamental do País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de 
diferentes conjunturas econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em  
seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00590 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:   
   "Criação de um Fundo de Compensação dos  
Estados, pela perda do ICM nas exportações."  
Acrescenta artigo renumerando-se os demais,  
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como seguinte redação:  
A União ressarcirá os Estados pela perda de  
arrecadação do Imposto de que trata o item III do  
Art. 14, em decorrência à aplicação da não  
incidência prevista no item II do parágrafo 6o. e  
na alínea "E" do item II do parágrafo 10 do mesmo artigo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00605 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   1. Dê-se nova redação ao § 5º do art. 14:  
"§ 5o. - As alíquotas internas e de  
exportação do imposto de que trata o item III  
deste artigo serão fixadas pelo Senado Federal,  
mediante proposta apresentada por órgão colegiado  
dos Estados, Distrito Federal e Territórios e  
serão uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota serão aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença." 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00606 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   2. Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
comércio exterior, uma compensação, por parte da  
União, relativa às perdas decorrentes da não incidência." 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00617 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14:  
"§ 5o. - As alíquotas internas e de  
exportação do imposto de que trata o item III  
deste artigo serão fixadas pelo Senado Federal,  
mediante proposta apresentada por órgão colegiado  
dos Estados, Distrito Federal e Territórios e  
serão uniformes em todo o território nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes de  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao estado de destino a cobrança da diferença: 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 111  

 

produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00618 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 14:  
"§ 2o. - As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão seletivas em função  
do valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado Federal." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere-se o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00620 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao §5º do Artigo 14:  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá:  
A) a alíquota básica;  
B) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente, pelos Estados, e que não  
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será inferior à metade da alíquota básica;  
C) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
D) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis energia  
elétrica e minerais;  
E) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino. 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00626 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso V do art. 12 e acrescente-se o § 11 do art. 14:  
"V - Operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativos a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 14, § 11)."  
§ 11 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (I e, V)." 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
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venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00632 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do § 5o. do art. 14, a seguinte redação:  
"II - as alíquotas mínimas e máximas a serem  
observadas pelos Estados e o Distrito Federal nas  
operações internas e nas prestações de serviços,  
não compreendidos na letra "b" do item anterior,  
não podendo as alíquotas mínimas ser inferiores  
àquelas fixadas para as operações interestaduais,  
reputando-se operações internas também as  
interestaduais realizadas com consumidor final" 
Justificativa: 
O sistema atual, em que o Senado fixa alíquotas máximas, tem sido satisfatório. Dar-se uma margem 
aos Estados, dentro da qual possam optar pelas alíquotas que julgarem apropriadas, parece 
razoável, sem que se torne ilimitada esta possibilidade, evitando-se uma possível exacerbação 
tributária e protegendo-se o consumidor. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00640 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14:  
"§ 5o. - As alíquotas internas e de  
exportação do imposto de que trata o item III  
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deste artigo fixadas pelo Senado Federal, mediante  
proposta apresentada por órgão colegiado dos  
Estados, Distrito Federal e Territórios e serão  
uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00643 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao Distrito Federal e aos territórios  
superavitários ao comércio exterior, uma  
compensação, por parte da União, relativa às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
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se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00645 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   "Elimina-se a alínea "A" do inciso II do art. 14" 
Justificativa: 
A redação do anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os estados, 
conforme pronunciamentos realizados junto à subcomissão de tributos, participação e distribuição das 
receitas. 
Parecer:   
   Não existe o dispositivo citado na emenda. Por outro lado, se torna impossível identificá-lo 
precisamente. 
   
   EMENDA:00647 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se Nova Redação ao § 5o. do art. 14:  
"5o. - As alíquotas internas e de exportação  
do imposto de que trata o item III deste artigo  
serão fixadas pelo Senado Federal, mediante  
proposta apresentada por órgão colegiado dos  
Estados, Distrito Federal e Territórios e serão  
uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
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conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00671 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova Redação ao Inciso V do art. 12 e  
acrescente-se o § 11 ao art. 14:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 14, § 11)."  
§ 11 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (l e, V)." 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da 
ARRECADAÇÃO tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema 
proposto no Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00673 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso V do art. 12 e  
acrescente-se o § 11 ao art. 14:  
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"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 14, § 11)".  
§ 11 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (l e V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da 
ARRECADAÇÃO tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema 
proposto no Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00674 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 7o. do art. 14:  
§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos. 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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 
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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:00675 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinam ao exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
comércio exterior uma compensação, por parte da  
União, relativa ás perdas decorrentes da não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00677 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se a alínea "H" do inciso II do § 10 do art. 14 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os Estados, 
conforme pronunciamento realizados junto à Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 
das Receitas. 
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 
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para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00680 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 14:  
"§ 2o. - As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão seletivas em função  
do valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado Federal." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere-se o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
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:00688 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Incluir, no Art. 14, o item VI e os parágrafos 11, 12. e 13. a saber:  
"Art. 14 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - ........................................  
VI - a extração, a circulação, a  
distribuição, ou o consumo dos minerais do país  
enumerados em lei, imposto que incidirá uma só vez  
sobre qualquer dessas operações, excluída a  
incidência de outro tributo sobre elas.  
............................................  
§ 11. - A receita proveniente do imposto de  
que trata o item VI será rateada entre o Estado,  
Distrito Federal e Município onde se localiza a  
jazida, na proposição de 75% (setenta e cinco por  
cento) para o Estado ou Distrito Federal e 25%  
(vinte e cinco por cento) para o Município.  
§ 12. - As indústrias consumidoras de  
minerais do país poderão abater o imposto a que se  
refere o item VI do imposto sobre circulação de  
mercadorias.  
§ 13. - O Senado Federal, mediante resolução  
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tomada por iniciativa do Presidente da República e  
aprovada pela maioria absoluta de seus membros  
estabelecerá as alíquotas e valores tributáveis do  
imposto sobre minerais do País." 
Justificativa: 
A variedade de condições de cada minério e mina torna impossível generalizar, em termos nacionais, 
ou mesmo regionais, a medida da capacidade contributiva da extração mineral. 
As condições de acesso à mina ou de extração do minério podem determinar que duas minas, de 
mesma substância mineral, situadas na mesma região, tenham custos de extração e transportes bem 
distintos, com o que a incidência suportada por uma pode tornar antieconômica a exploração da 
outra. 
Torna-se, pois, imperioso, que a nova Constituição crie, tendo em vista as peculiaridades dos 
diferentes bens minerais, tributo de características próprias, estabelecendo alíquotas e valores 
tributáveis diferenciados, que completem, a um só tempo, o tipo de minério, a região produtora, o 
destino do produto e o tipo de mercado (interno ou externo), enfim, que seja consentâneo dom a real 
capacidade contributiva de cada substância mineral. 
Quanto ao § 13 proposto, alíquota diferenciadas por bens minerais se justificam pelo fato de 
substancias minerais diversas terem valores totalmente diferentes, mil vezes ou mais, como, por 
exemplo, areia e ouro ou diamante. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da 
ARRECADAÇÃO tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema 
proposto no Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00694 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituir o parágrafo 9o, do artigo 14, do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas, por outro  
com a seguinte redação:  
"O imposto sobre a renda e proventos de  
qualquer natureza devido pela pessoa jurídica,  
será acrescido de um adicional de 5%, devendo ser  
arrecadado pela União e transferido ao Estado onde  
estiver localizado o estabelecimento, nos termos  
da lei complementar. 
Justificativa: 
Entende-se que o dispositivo contido no parágrafo original, deve ser restringido apenas as pessoas 
jurídicas, desonerando as pessoas físicas do adicional a ser criado. 
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Grande número de estabelecimentos que possuem escritório central em um Estado, mas que 
executam suas atividades descentralizadamente em outros Estados, tem como regra efetivar o 
pagamento do Imposto de Renda no local onde está centralizada a matriz, prejudicando com isso, a 
arrecadação nos Estados onde se gera e se consubstancia na prática, a atividade fim do 
estabelecimento. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00705 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir o inciso II, do parágrafo 5o., do  
artigo 14 do anteprojeto aprovado pela Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição de  
Receitas, que atribui ao Senado Federal a  
competência para estabelecer alíquotas aplicáveis  
ao Imposto Estadual sobre Operações Relativas a  
Circulação de Lubrificantes, Combustíveis, Energia  
Elétrica e Minerais. 
Justificativa: 
O Estabelecimento dessa competência ao Senado Federal se constitui numa forma de intervenção 
sobre os governos estaduais, que reivindicam, através da Reforma Tributária, o retorno a sua 
autonomia para deliberar sobre matéria de natureza tributária. 
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda, face à importância do assunto.  
Contudo, as normas que compõem o Anteprojeto da Subcomissão de Tributos. Participação e 
Distribuição de Receitas já atendem aos objetivos do Autor Emenda, pois atingem de forma implícita, 
os efeitos pretendidos.  
Torna-se, pois, dispensável a explicitação proposta  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00706 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir o inciso II do parágrafo 6o do artigo  
14, do anteprojeto aprovado pela Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição de Receitas,  
que veda a incidência do Imposto sobre Circulação  
de Produtos Industrializados destinados ao exterior. 
Justificativa: 
Este dispositivo, além de consubstanciar na prática, uma intervenção da União sobre a autonomia 
dos Estados, faz com que, ao contribuir para o estimula às exportações, sejam os mesmos 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 122  

 

extremamente prejudicados em sua receita própria. Tal fato se torna ainda mais crítico, no caso de 
Estados que pouco contribuem para o ônus das importações, e que não são compensados pelo duplo 
benefício prestado ao equilíbrio das contas externas da União. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00713 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   2. Dê-se nova redação do inciso II do § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
comércio exterior, uma compensação, por parte da  
União, relativa às perdas decorrentes da não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00714 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14:  
"§ 5o. - As alíneas internas e de exportação  
do imposto de que trata o item III deste artigo  
serão fixadas pelo Senado Federal, mediante  
proposta apresentada por órgão colegiado dos  
Estados, Distrito Federal e Territórios e serão  
uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
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operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada, por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00715 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 14:  
"§ 2o. - As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão relativas em função  
do valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado  
Federal." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere-se o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferencias as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:00717 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
participação e distribuição das receitas  
Emenda no.  
Os dispositivos do Anteprojeto da Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição das  
Receitas abaixo enumeradas passam a vigorar com as  
seguintes alterações:  
"Art. 14. ..................................  
..................................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de  
serviços, exclusive fornecimento de energia elétrica;"  
..................................................  
"§ 5o. ......................................  
..................................................  
I - ........................................  
..................................................  
b) às operações realizadas com lubrificantes, combustíveis e minerais;" 
Justificativa: 
No caso da energia elétrica fato gerador é o consumo. 
O imposto sobre energia elétrica onera sobremaneira os consumidores, especialmente os de baixa 
renda, uma vez que representa um percentual em torno de 40% do valor consumido. 
Urge humanizar a tributação em nosso País, que não precisa deixar de ser realista, mas apenas um 
pouco mais humana, moderada e justa. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da 
ARRECADAÇÃO tributária do País é, respectivamente, de 44,9% , 37,4% e 17,7%. Pelo sistema 
proposto no Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00725 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   1. Elimine-se a alínea "h" do Inciso II do § 10 do Art. 14. 
Justificativa: 
O objetivo da criação do imposto sobre vendas a varejo de mercadorias visaria compensar os 
Municípios pela perda da tributação sobre serviços, ora atribuída aos Estados. Entretanto, há que se 
considerar que o percentual de partilha sobre o ICM será elevado, além de os recursos gerados por 
este serem ampliados de forma significativa. 
Por outro lado, sabe-se que a absoluta maioria dos 4.000 Municípios brasileiros, após decorridos 20 
anos, não conseguiram viabilizar a cobrança do ISS ora extinto. A proposta do Anteprojeto repetirá a 
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realidade anterior e, se acerta, será concentradora de recursos, pois apenas as Capitais e grandes 
cidades conseguirão instituir e cobrar o imposto. 
Além do mais haverá superposição de tributação por parte de Estados e Municípios sobre os mesmos 
sujeitos passivos e dificuldade de obrigações burocráticas tributárias exigidas do mesmo universo de 
contribuintes. 
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:00727 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   5. Dê-se nova redação ao § 5o. do Art. 14:  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III.  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regimentalmente, pelos Estados, e que  
não será inferior à metade da alíquota básica;  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação,  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino." 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e , também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
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conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição  
 
   
   EMENDA:00728 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 7o. do Art. 14.  
"§ 7o. - A base de cálculo de imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando a correção se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos." 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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:00730 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:   
   Acrescente-se o seguinte item ao art. 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
suprimindo-se o correspondente dispositivo no art.  
12 do Anteprojeto:  
"Art. 14 ....................................  
..................................................  
VI - exportação, para o estrangeiro, de  
produtos nacionais ou nacionalizados;"  
.................................................. 
Justificativa: 
A centralização do imposto sobre exportação no Poder Central normalmente prejudica os Estados e 
Municípios em que as mercadorias são produzidas, podendo inclusive causar sérios danos à 
economia regional e às finanças estaduais e municipais. 
Por isso, a federação autêntica, que são os EUA, ainda preserva para os Estados a decisão se 
devem ser sujeitos à tributação as exportações de seus produtos. A coletividade que produz resolve 
se pode cobrar o imposto sobre exportação face aos preços de mercado internacional ou se convém 
renunciar à receita tributária. Essa diretriz política prevaleceu no Brasil também até a vigência da 
Constituição de 1946, sem causar problemas ou prejuízos. 
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O autoritarismo centralizador embutido na reforma tributária da Emenda nº 18 de 1965, é que 
transferiu à União o imposto sobre exportação, apropriando-se do produto do café, cacau e outras 
mercadorias ou favorecendo, mediante isenções, consumidores do estrangeiro, ainda quando os 
preços internacionais comportavam a cobrança do imposto de exportação. 
Não há que confundir competência legislativa para regular o comércio exterior com a competência 
tributária sobre exportação. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição   
 
   
   EMENDA:00736 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:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 14 do Anteprojeto  
da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição de Receitas. 
Justificativa: 
O respeito à autonomia tributária dos Estados exige que lhes seja devolvida também a competência 
para excluir da incidência, pela Constituição Estadual ou por lei ordinária, fatos inerentes aos 
impostos que lhes são atribuídos. 
Até a vigência da Constituição de 1946, os Estados tinham competência plena para tributar a 
transmissão da propriedade de bens imóveis, inclusive quando incorporados ou desincorporados ao 
capital das empresas. Esta emenda repõe essa competência. 
De resto, é bom lembrar que a imunidade instituída pela autoritária Constituição em vigor está 
propiciando superavaliações de imóveis entregues para formação do capital e posteriores evasões de 
lucros nas vendas destes. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00745 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:   
   Suprima-se o item II do § 6o. do art. 14 do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 
As Unidades da Federação são os entes mais interessados na venda de seus produtos, tanto para o 
mercado interno quanto para o exterior. A elas deve ficar a decisão de isentar ou não os produtos 
exportáveis, mesmo porque os preços internacionais é que ditarão essa necessidade. A imunidade 
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constitucional privilegiará importadores do Exterior com preços menores, mesmo quando o imposto 
seja tolerável sem prejuízos do mercado. 
Precisamos compreender que o restabelecimento da Federação Brasileira exige respeito à autonomia 
dos Estados inclusive quanto aos impostos que lhes são atribuídos. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00746 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:   
   Suprima-se o § 7o. do art. 14 do Anteprojeto  
da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição de Receitas. 
Justificativa: 
O preceito que se pretende suprimir é ininteligível e contraditório. Prescreve que o imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços terá, em sua base de cálculo, o imposto sobre produtos 
industrializados, o que seria correto. Todavia, a seguir faz ressalva quando a operação configure 
hipótese de incidência de ambos os tributos. Ora, se não ocorrer essa hipótese simplesmente inexiste 
a possibilidade de o ICMS recair sobre o IPI. S.M.J. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00748 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 § 5o. do art. 14 do Anteprojeto  
sobre o Sistema Tributário Nacional, a seguinte redação:  
§ 5o. Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado Federal  
estabelecerá:  
.................................................. 
Justificativa: 
O texto proposto atende a reinvindicação de Governadores do Nordeste, que consideram a imposição 
de quórum de 2/3 para aprovação de Resolução sobre fixação das alíquotas do imposto do item III 
um obstáculo quase intransponível para as deliberações nesse sentido. 
A emenda abranda a redação do anteprojeto em homenagem aos Estados do Nordeste e por isso 
merece aprovação. 
Parecer:   
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   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00762 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas (V-A),  
propõe-se a supressão do § 1o. do art. 14 
Justificativa: 
A não incidência de imposto sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao capital de 
pessoas jurídicas é matéria a ser transferida à legislação ordinária e, em se tratando de imposto da 
competência dos Estados membros, à Constituição de cada Estado. Não nos parece correto o 
privilégio de incentivo à concentração de capital ficar inserido na Carta Magna. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00765 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO CAPÍTULO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO  
Suprima-se a letra "h" do item II do § 10 do art. 14. 
Justificativa: 
De acordo com esse dispositivo, cabe à lei complementar, quanto ao imposto estadual sobre 
mercadorias e serviços, estabelecer a sua não-incidência nas operações interestaduais, 
determinando a manutenção ou restituição do crédito referente à operação anterior, no Estado de 
origem. 
Tal preceito fazia sentido no sistema proposto pelo estudo que serviu de base às discussões 
preliminares na Subcomissão de Tributos, ou seja, no documento conhecido como “Anteprojeto do 
IPEA”. De fato, esse documento preconizava a tributação das mercadorias no Estado de destino, 
ficando livres do imposto no Estado de origem, mediante compensação ou restituição do imposto 
pago nas operações anteriores, quando o destinatário fosse contribuinte tendo prevalecido a opinião 
de que as mercadorias devem ser tributadas também no Estado de origem, embora com alíquotas 
reduzida, não mais se justifica a norma prevista no dispositivo acima referido. 
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.  
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Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00769 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Substitua-se a redação das seguintes  
disposições do art. 14 do Anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, ficando prejudicados os  
§§ 4o., 5o., 7o. e 10., item II, alíneas e, f e h.  
Art. 14. ..................................  
III - consumo de mercadorias e serviços;  
§ 4o. O imposto sobre consumo de mercadorias  
e serviços incidirá na venda ao consumidor,  
equiparando-se a este a pessoa jurídica que  
utilizar a mercadoria para seu uso ou  
transformação e incluindo-se na base de cálculo o  
montante do imposto sobre produtos  
industrializados e do imposto sobre importação." 
Justificativa: 
Inconciliável com autonomia estadual é qualquer imposto sobre valor agregado, como o ICM, pois 
nele a Unidade da Federação está impossibilitada de verificar a autenticidade de créditos de parcelas 
do tributo atribuídas a outra Unidade da Federação. E a administração se torna muito complexa, 
reclamando uma coordenação nacional antifederativa, como é o caso do Confaz e das interferências 
do Poder Central previstas no próprio Anteprojeto. 
O exemplo mais produtivo a citar são os EUA, onde o IVA mereceu total repúdio. 
Ao contrário, o imposto sobre consumo é de administração e operacionalidade simples, para as 
empresas e o fisco, tanto que, na Constituição, basta a previsão do tributo e o § 4º acima. Além disso, 
tem o mérito de atender ao princípio da capacidade tributária, deixando o produto financeiro no 
Estado em que se verificar o consumo da mercadoria ou do serviço. Quanto aos Estados mais 
industrializados são beneficiados com maior fatia do IPI e todos os benefícios que a industrialização 
promove. 
Critica-se o sistema centralizador instituído pelas autoritárias constituições de 1967 e 1969. Por isso, 
é surpreendente que a Subcomissão repita em seu anteprojeto o antifederativo ICM e preserve a 
intromissão do Governo Federal na administração do tributo estadual, sequer corrigindo a imprópria 
referência à incidência sobre movimento físico, segundo o substantivo que invoca para objeto da 
tributação. 
Há necessidade de coragem para realmente inovar também em matéria de tributos, principalmente 
para restauração de procedimentos que informam o Sistema Federativo. 
Com vistas à recuperação federativa e à justiça fiscal, esta emenda substitui o imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços pelo imposto sobre consumo de mercadorias e serviços, 
harmonizando também as regências correspondentes. 
Cabe ainda lembrar que ao ser instituído o ICM alegavam os teóricos da Fundação Getúlio Vargas 
que ele induzia à verticalização das empresas para evitar suas incidências em cascata. Todavia, os 
fatos supervenientes demonstram que a verticalização das empresas cresceu após a instituição do 
ICM, o que evidencia, ao menos, que para ela a tributação não teve importância. Além disso, o 
desenvolvimento econômico tende a diminuir os intermediários comerciais. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
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Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00770 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao art. 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tribunais, suprindo-  
se o correspondente dispositivo no art. 12 do anteprojeto:  
"Art. 14 ....................................  
VI - exportação, para o estrangeiro, de  
produtos nacional ou nacionalizados;  
Justificativa: 
A centralização do imposto sobre exportação no Poder Central normalmente prejudica os Estados e 
Municípios em que as mercadorias são produzidas, podendo inclusive causar sérios danos à 
economia regional e às finanças estaduais e municipais. 
Por isso, a federação autêntica, que são os EUA, ainda preserva para os Estados a decisão se 
devem ser sujeitos à tributação as exportações de seus produtos. A coletividade que produz resolve 
se pode cobrar o imposto sobre exportação face aos preços de mercado internacional ou se convém 
renunciar à receita tributária. Essa diretriz política prevaleceu no Brasil também até a vigência da 
Constituição de 1946, sem causar problemas ou prejuízos. 
O autoritarismo centralizador embutido na reforma tributária da Emenda nº 18 de 1965, é que 
transferiu à União o imposto sobre exportação, apropriando-se do produto do café, cacau e outras 
mercadorias ou favorecendo, mediante isenções, consumidores do estrangeiro, ainda quando os 
preços internacionais comportavam a cobrança do imposto de exportação. 
Não há que confundir competência legislativa para regular o comércio exterior com a competência 
tributária sobre exportação. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9% , 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00778 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se a seguinte emenda ao artigo 14,  
inciso III do Anteprojeto Final da Subcomissão de  
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Tributos, Participação e Distribuição das Receitas:  
Art. 14. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de  
serviços considerado como tal, para fins  
exclusivamente tributários, o fornecimento de  
energia elétrica. 
Justificativa: 
O acréscimo feito ao relatório final da Subcomissão justifica-se pela necessidade de definir-se que o 
fornecimento de energia elétrica será considerado como prestação de serviços apenas e tão somente 
para fins tributários, vez que tal atividade tem caráter industrial, conforme conceituação da Comissão 
de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição  
 
   
   EMENDA:00780 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber, no inciso V do art. 14  
do anteprojeto da Subcomissão V-A:  
"Incidirá sobre terras ociosas o imposto progressivo;" 
Justificativa: 
A incidência de imposto progressivo sobre terras ociosas é fator estimulante da produção, além de 
medida adequada ao objetivo de se implementar a progressividade do Sistema Tributário Brasileiro. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infra Constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00785 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a letra h no § 10 do artigo 14. 
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Justificativa: 
O imposto impugnado diz que cabe a lei complementar “estabelecer a não-incidência nas operações 
interestaduais, determinando a manutenção  ou restituição do crédito referente à operação anterior, 
no Estado de origem. 
Ora, a não-incidência significa que determinado ato ou fato, não constitui hipótese de incidência 
tributária. Não é, pois, forma de exclusão do crédito tributário, já que este sequer poder ser 
contribuindo, posto que inexiste fato gerador. A circulação de mercadorias, contudo, em operações 
interestaduais, sujeita-se ao ICM, tanto que o dispositivo menciona a “manutenção ou restituição do 
crédito referentemente à operação anterior, no Estado de origem”. 
Em face do que dispõe o § 4º (cumulatividade do ICM) e a letra g do § 10, ambos do artigo 14, impõe-
se a supressão do dispositivo impugnado. 
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:00822 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se "caput" do § 5o. do art. 14 do ante  
projeto ao da subcomissão de tributos, Participação  
e Distribuição das Receitas a seguinte redação:  
"Art. 14 ....................................  
§ 5o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá:" 
Justificativa: 
Não se justifica o quórum qualificado de dois terços para a fixação das alíquotas do imposto sobre 
circulação de mercadorias e prestação de serviços nos casos que o anteprojeto especifica. 
Com efeito, a exigência viria gerar grande inflexibilidade no ajustamento das alíquotas e dificultar o 
caminho perseguido pelo próprio anteprojeto (art.14, § 10, II, h) de chegar-se a não incidência das 
operações interestaduais. No sistema vigente, o quórum é simples e nunca gerou qualquer problema. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00826 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 3o. do art. 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
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Participação e Distribuição das Receitas.  
§ 3o. A alíquota do imposto de que trata o  
item II será progressiva, em função do valor dos  
quinhões e do grau de parentesco dos herdeiros.  
Incidindo sobre imóveis, os impostos de que tratam  
os itens I e II competem ao Estado da situação do  
bem, ainda que, no caso de transmissão "causa  
mortis", a sucessão seja aberta no Exterior.  
Incidindo sobre bens imóveis, Títulos e créditos,  
o imposto previsto no item II compete ao Estado  
onde se processar o inventário ou arrolamento, ou  
tiver domicílio o doador. 
Justificativa: 
A adoção de alíquotas progressiva para o imposto de transmissão “causa mortis” é uma forma de 
promover gradativamente a distribuição de rendas e patrimônio. 
Até 1965 a legislação tributária de alguns Estados gravava as heranças com imposto progressivo que 
alcançava a alíquota de 29%, quando o legislativo fosse pessoa estranha  ao testador. Em todos os 
países mais adiantados do mundo, que reconhece o direito à herança, o imposto de transmissão, é 
progressivo. 
No Brasil com o advento da Revolução de 64, esse imposto foi graficamente reduzido a uma alíquota 
de 2% que favoreceu a formação de impérios familiares e contribuiu para a concentração de 
patrimônios. 
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:00833 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do art. 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos  
Participação e Distribuição de Receitas, a seguinte redação:  
"Art. 14 .........................  
§ 2o. As alíquotas dos impostos de que tratam  
os itens I e II não excederão os limites  
estabelecidos em resolução do Senado Federal e  
serão progressivas, no caso do item II, de modo a  
contribuir para a igualdade entre cidadãos. 
Justificativa: 
A tributação das heranças e doações prevista no anteprojeto objetiva, além da produção de receita 
contribuir para amenizar as profundas desigualdades sociais existentes entre pessoas, especialmente 
quando decorrentes do fato de alguém já nascer rico ou ainda de tornar-se rico em virtude de 
dadivas, geralmente antecipadoras de herança futura. 
Se assim é alíquotas do imposto apenas proporcionais não alcançarão o objetivo, pois são neutras 
quanto a esse aspecto. Somente a tributação progressiva é capaz de produzir efeitos extra-fiscais de 
correção de desigualdade desse tipo. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
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se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição  
 
   
   EMENDA:00835 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   V-a - Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.  
EMENDA No.  
Dê-se à letra "g" do item II do § 10 do art. 14 a seguinte redação:  
"Art. 14. ..................................  
§ 10. Cabe a lei complementar:  
............................................  
g) dispor sobre a forma como, mediante  
convênio entre os Estados e o Distrito Federal,  
ratificado pelo respectivo Poder Legislativo,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
concedidos e revogados." 
Justificativa: 
Cuida-se estabelecer o controle, pelo respectivo Poder Legislativo, dos atos celebrados pelo Poder 
Executivo dos Estados e do Distrito Federal, em matéria da maior relevância não só para as finanças 
desses entes políticos, mas para as políticas de desenvolvimento local, qual seja a concessão e 
revogação de incentivos e benefícios relativos ao imposto sobre circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços. O procedimento impedirá que pressões de Estados mais desenvolvidos 
possam surtir efeito, sem a anuência expressa do Legislativo do Estado de menor grau de 
desenvolvimento. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9% , 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor 
repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00848 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:   
   1 - Suprima-se do Relatório da Subcomissão V- a:  
a) o item II, do § 6o. do art. 14; e  
b) a letra e, do item II, do § 10. do art. 14.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 136  

 

2 - Inclua-se, em consequência, o seguinte  
artigo, onde couber:  
Art. - A lei apoiará e estimulará as  
exportações para o exterior, especialmente as de  
produtos industrializados, podendo conceder-lhes  
tratamento e estímulos especiais, inclusive  
isenções tributárias. 
Justificativa: 
Os incentivos às exportações são objeto de política econômica, e por isso, passíveis de mudança 
com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição. 
Deste modo, transferem-se para a legislação complementar as definições especificas acerca da 
questão, as quais poderão variar e ser ajustadas em função dos eventuais interesses do País. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:00851 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:   
   1) Suprima-se do Relatório da Subcomissão V- a:  
a) o § 9o. do art. 14;  
b) o item II, do art. 19;  
2) Inclua-se, em consequência, o seguinte artigo, onde couber:  
Art. - A lei federal não concederá isenção  
total ou parcial de imposto estadual ou municipal  
sem a correspondente indenização financeira aos  
Estados e Municípios. 
Justificativa: 
Não se pode desconhecer que os dispositivos cuja supressão aqui é sugerida têm por objetivo 
fundamental permitir aos Estados se ressarcirem financeiramente de imunidades e isenções de 
impostos estaduais concedidas hoje pela União e que persistiriam na futura Constituição, em 
decorrência de políticas nacionais, como a de promoção de exportações, o que nos assegura um 
equívoco. 
Por outro lado, parece-nos clara distorção instituir-se um imposto federal e, de princípio, atribuir-se 
competência aos Estados para cobrar adicional sobre o mesmo. 
Da mesma forma que destinar ao Estado parcela de imposto arrecadado pela União em seu território, 
como é o caso presente. 
Assim é que, visando corrigir todas essas imperfeições do relatório da subcomissão, estamos 
propondo, data vênia, a supressão do § 9º, do art.14 e do item II, do art.19, acrescentando-se, 
compensatoriamente, dispositivo que obrigue a União indenizar os Estados e Municípios de possíveis 
prejuízos oriundos de isenções totais ou parciais de impostos concedidos por interesse nacional. 
Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição  
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   EMENDA:00871 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do artigo 14:  
"§ 5o. - As cláusulas internas e de  
exportação do imposto de que trata o item III  
deste artigo serão fixadas pelo Senado Federal,  
mediante proposta apresentada por órgãos colegiado  
dos Estados, Distrito Federal e Territórios e  
serão uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00881 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê nova redação ao § 2o. do art. 14 do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas.  
§ 2o. - As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão seletivas em função  
do valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado Federal." 
Justificativa: 
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É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00883 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso V do art. 12 do anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas e acrescente-se o § 11 do art. 14:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 14, § 11)."  
"§ 11 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (l e, V)." 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9% , 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00885 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 139  

 

Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se a nova redação ao § 5o. do art. 14 do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas.  
"§ 5o. - As alíquotas internas e de  
exportação do imposto de que trata o item III  
deste artigo serão fixados pelo Senado Federal,  
mediante proposta apresentada por órgão colegiado  
dos Estados, Distrito Federal e Territórios e  
serão uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença." 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:00886 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Elimine-se a alínea "b" do inciso II do § 10  
do art. 14 do anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os Estados, 
conforme pronunciamentos realizados junto à Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 
das Receitas. 
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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:00888 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 7o. do art. 14 do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
"§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos". 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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:00897 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Elimine-se a alínea "h" do inciso II do § 10 do art. 14. 
Justificativa: 
A redação do anteprojeto pode permitir a não incidência de impostos nas operações interestaduais, 
ou seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os Estados, 
conforme pronunciamentos realizados junto à Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 
das Receitas. 
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.  
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Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00898 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 14:  
"§ 2o. - As alíquotas dos impostos de que  
trata os itens I e II serão seletivas em função do  
valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegura a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere-se o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00910 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do  
Art. 14 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas:  
"II - Não incidirá sobre as operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em Lei Complementar, assegurando aos  
Estados; ao Distrito Federal e aos Territórios  
superavitários ao Comércio exterior, uma  
compensação por parte da União, relativa às perdas  
decorrentes da não incidência." 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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Parecer:  
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00914 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
comércio Exterior, uma compensação, por parte da  
União, relativa as perdas decorrentes da não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00915 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 7o. do art. 14:  
"§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando - operação se realiza entre contribuições e  
configure hipótese de incidência da ambos os tributos." 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
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municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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:00916 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do Art. 14:  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - Resolução do Senado Federal, aprovado por  
dois terços de seus membros estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente, pelos Estados, e que não  
será inferior à metade da alíquota básica;  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicados repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino." 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
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econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00921 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do Art. 14 do  
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas.  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente, pelos Estados, e que não  
será inferior à metade da alíquota básica;  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - As alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino". 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00933 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Substitua-se, no item II do § 5o. do Art. 14  
do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas, a  
expressão ... "alíquotas mínimas" ... pela  
expressão ... "alíquotas máximas" ... . 
Justificativa: 
A tradição constitucional e o Código Tributário sempre cogitaram da fixação, pelo Senado, das 
alíquotas máximas, a fim de evitar que o exagero tributário acaba inviabilizando a exploração de 
determinadas atividades econômicas, matando, por assim dizer “a galinha dos ovos de ouro”. Aos 
Estados deve caber livremente, dentro do limite máximo, usar a diminuição da alíquota como 
instrumento de incentivo, da maneira que lhe aprouver. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00964 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do Art. 14:  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente, pelos Estados, e que não  
será inferior à metade da alíquota básica;  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metades entre os Estados de origem e de destino. 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
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Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00965 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do art. 14:  
II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
comércio exterior, uma compensação, por parte da  
União, relativa às perdas decorrentes da não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00970 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso V do art. 12 e acrescente-se o § II ao art. 14:  
"V - Operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 14, § II)."  
§ II - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (I e, V)". 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor 
repartição das rendas tributárias, com o indispensável  
reforço das finanças estaduais e municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00971 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do art. 14:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
comércio exterior, uma compensação, por parte da  
União, relativa às decorrentes da não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
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sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00972 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 7o. do art. 14:  
"§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos. 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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:00974 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se a alínea "H" do inciso II do § 10 do art. 14: 
Justificativa: 
A redação do anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os estados, 
conforme pronunciamentos realizados junto à subcomissão de tributos, participação e distribuição das 
receitas. 
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 
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consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00976 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14:  
"§ 5o. - As alíquotas internas e de  
exportação do imposto de que trata o item III  
deste artigo serão fixados pelo Senado Federal,  
mediante proposta apresentada por órgão colegiado  
dos Estados, Distrito Federal e Territórios e  
serão uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00978 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14  
"§ 5o. - As alíquotas internas e de  
exportação do imposto que trata o item III, deste  
artigo serão fixadas pelo Senado Federal, mediante  
proposta apresentada por órgão colegiado dos  
estados, Distrito Federal e Territórios e serão  
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uniformes em todo Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00979 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se a alínea "A" do inciso II do § 10 do art. 14. 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os Estados, 
conforme pronunciamento realizados junto à Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 
das Receitas. 
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:00981 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 7o. do art. 14:  
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"§ 7o. A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos." 
Justificativa: 
A medida visa a evitar que ocorra evasão da receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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:00988 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 14.  
"§ 2o. As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão seletivas em função  
do valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado Federal." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegura a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere-se o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00991 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14.  
"§ 5o. Em relação do imposto de que trata o item III:  
1. Resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
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internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente pelos Estados, e que não  
será inferior à metade das alíquotas básicas.  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação.  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade pelos Estados de origem e de destinos." 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infra-constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria 
evolução econômico-social do país, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar 
de incluir em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00999 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 14:  
"§ 2o. As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão seletivas em função  
do valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado Federal." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegura a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere-se o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
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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:01000 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Inciso V do Art. 12 e acrescente-se o § 11 do Art. 14:  
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou  
relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 14, § 11).  
§ 11 - A base do cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (1 e, V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01009 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Da nova redação ao inciso II do parágrafo 6o.  
do Art. 14 do anteprojeto da Subcomissão V - A.  
Inciso II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados,  
definidos em Lei Complementar, assegurados aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
comércio exterior, uma compensação, por parte da  
União, relativa às perdas decorrentes da não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
Parecer:  
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01013 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Da nova redação ao parágrafo 5o. do art. 14  
do anteprojeto da subcomissão V - A.  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - Resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seu membros estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, originalmente, pelos estados, e que não  
será inferior a metade da alíquota básica;  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
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vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01018 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao parágrafo 7o., do art. 14  
do anteprojeto da Subcomissão V - A.  
§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV, do Art. 12, exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos. 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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:01022 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao parágrafo 5o. do art. 14  
do anteprojeto da Subcomissão V-A.  
§ 5o. - As alíquotas internas e de exportação  
do imposto do que trata o item III deste artigo  
serão fixadas pelo Senado Federal, mediante  
proposta apresentada por órgão colegiado dos  
Estados, Distrito Federal e Territórios e serão  
uniformes em todo o território nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. 
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Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01025 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 14  
do anteprojeto da Subcomissão V-A.  
Parágrafo 2o. - As alíquotas dos impostos de  
que trata os itens I e II serão seletivas em  
função do valor dos bens e direitos e não  
excederão os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01028 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 14  
do anteprojeto da Subcomissão V-A.  
Parágrafo 2o. - As alíquotas dos impostos de  
que trata os itens I e II serão seletivas em  
função do valor dos bens e direitos e não  
excederão os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
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 
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reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:01029 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao parágrafo 5o. do art. 14  
do anteprojeto da Subcomissão V-A.  
§ 5o. - As alíquotas internas e de exportação  
do imposto do que trata o item III deste artigo  
serão fixadas pelo Senado Federal, mediante  
proposta apresentada por órgão colegiado dos  
Estados, Distrito Federal e Territórios e serão  
uniformes em todo o território nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01037 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Elimine-se a alínea "h" do inciso II do § 10  
do art. 14 do anteprojeto da Subcomissão V-A. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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:01038 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso V do art. 12 e  
acresce o parágrafo 11 ao art. 14 do anteprojeto  
da Subcomissão V-A.  
Inciso V - Operações de crédito, câmbio e  
seguro, ou relativas a títulos ou valores, exceto  
quando relativas a saídas de mercadorias a  
consumidores finais.  
Art. 14.......................................  
§ 11 - A base de cálculo do imposto  
de que trata o item III compreenderá o montante  
pago pelo adquirente, incluindo acréscimos financeiros. 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01042 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Inciso V do art. 12 e  
acresce o parágrafo 11 ao art. 14 do anteprojeto  
da Subcomissão V-A.  
Inciso V - Operações de crédito, câmbio e  
seguro, ou relativas a títulos ou valores, exceto  
quando relativas a saídas de mercadorias a  
consumidores finais.  
Art. 14 .........................................  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 159  

 

§ 11 - A base de cálculo do imposto  
de que trata o item III compreenderá o montante  
pago pelo adquirente, incluindo acréscimos financeiros. 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01043 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Elimine-se a alínea "H" do inciso II do § 10  
do art. 14 do anteprojeto da Subcomissão V-A. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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:01046 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Da nova redação ao parágrafo 7o., do art. 14  
do anteprojeto da Subcomissão V - A.  
§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
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trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV, do art. 12, exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipóteses de incidência de ambos os tributos. 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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 à parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:01047 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Da nova redação ao inciso II do parágrafo  
6o., do art. 14 do anteprojeto da Subcomissão V - A.  
Inciso II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados,  
definidos em Lei Complementar, assegurados aos  
Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios  
superavitários ao comércio exterior, uma  
compensação, por parte da União, relativa às  
perdas decorrentes de não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01051 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Da nova redação ao parágrafo 5o. do art. 14  
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do anteprojeto da subcomissão V - A.  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - Resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, originalmente, pelos estados, e que não  
será inferior a metade da alíquota básica.  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01058 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 7o. do art. 14.  
- Quando a operação configure hipótese de  
incidência do imposto de que trata o item III e do  
imposto sobre Produtos Industrializados a base de  
cálculo do primeiro não compreenderá o segundo. 
Justificativa: 
Estabelecer em mandamento constitucional a não incidência do ICM sobre o IPI quando ambos os 
tributos forem devidos pelo contribuinte, em linguagem mais clara. 
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda, face à importância do assunto.  
Contudo, as normas que compõem o Anteprojeto da Subcomissão de Tributos. Participação e 
Distribuição de Receitas já atendem aos objetivos do Autor Emenda, pois atingem de forma implícita, 
os efeitos pretendidos.  
Torna-se, pois, dispensável a explicitação proposta  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01066 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá:  
a) a alíquota básica;  
b) a alíquota reduzida aplicável às operações  
internas com mercadorias de consumo especial,  
definidas, regionalmente, pelos Estados, e que não  
será inferior à metade da alíquota básica;  
c) a alíquota reduzida aplicável à prestação  
de serviços especiais definidos pelos Estados;  
d) a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
e) a alíquota aplicável às operações de exportação;  
II - as alíquotas, nas operações  
interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino." 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01070 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas  
O artigo 14, § 9o., passa a vigorar com a seguinte redação:  
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, exceto quanto abatível do que  
vier a ser devido, será sempre acrescido de um adicional de 5%, arrecadado diretamente pelo  
Estado onde o imposto se tornar devido, nos termos da lei federal aplicável." 
Justificativa: 
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A emenda ora proposta pretende apenas dar melhor redação ao texto do artigo, sem ferir seu 
conteúdo. Destaca-se que cabe definir claramente que sobre o imposto de renda retido na fonte não 
deve incidir adicional, por constituir-se em antecipação e não imposto devido. 
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:01076 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
"§ 5o. As alíquotas internas e de exportação  
do imposto de que trata o item III deste artigo  
serão fixadas pelo Senado Federal, mediante  
proposta apresentada por órgão colegiado dos  
Estados, Distrito Federal e Territórios e serão  
uniformes em todo o Território Nacional. Nas  
operações interestaduais entre contribuintes do  
imposto a alíquota será aplicada por metade,  
cabendo ao Estado de destino a cobrança da diferença. 
Justificativa: 
A redação sugerida visa reforçar o conceito de federalismo fiscal, atribuindo aos Estados, ao DF e 
aos Territórios a iniciativa de propor as alíquotas aplicáveis ao imposto, e também consagra a 
redistribuição regional do produto da arrecadação via biparticipação da alíquota interestadual. Com 
isso, o imposto passa a beneficiar os Estados deficitários em sua balança interestadual, sabidamente 
os mais carentes. O imposto, comparativamente ao modelo em vigor, passará a ser “mais para o 
destino”, invertendo a situação atual, que privilegia a origem. Este critério garantirá uma justa 
distribuição regional da tributação entre Estado produtor e consumidor, haja vista que tanto um 
extremo quanto o outro são prejudiciais: se a tributação fosse concentrada na origem, prejudicaria os 
Estados consumidores. Se concentrada no destino, desconhecerá a realidade que os Estados 
produtores também necessitam de recursos para colocar à disposição do Sistema produtivo a 
infraestrutura indispensável. O equilíbrio proposto, com vantagem para o destino, atende aos 
objetivos buscados de manter a estrutura de produção e, paralelamente, promover redistribuição 
regional. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01077 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se a alínea "A" do inciso II do § 10 do art. 14. 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto pode permitir a não incidência do imposto nas operações interestaduais, ou 
seja, permitiria a adoção do princípio do destino. Tal tese já foi refutada, por todos os Estados, 
conforme pronunciamento realizados junto à Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 
das Receitas. 
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:01083 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se nova redação § 9o. do artigo 14 do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de receitas.  
"Art. 14. ..................................  
§ 9o. Os Estados e o Distrito Federal poderão  
instituir, até o limite de 5% do valor resultante  
da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo,  
um adicional ao imposto de renda e proventos de  
qualquer natureza (artigo 12, III)  
independentemente da exigibilidade deste. 
Justificativa: 
Antiga reivindicação dos Estados federados consiste na apropriação de parte da renda gerada em 
seu território, através de instrumento apto que incida sobre a renda. A criação de adicional sobre o 
imposto devido resolve esta justa demanda. Contudo na redação original do eminente Relator reduz-
se injustamente a base de cálculo sobre a qual incidirá o adicional uma vez que tais redutores 
observam inspiração de política econômica global. Além disso, prejudicará sensivelmente os Estados  
mais necessitados deste adicional. A nova redação possibilitará a plena execução do adicional para 
os tesouros estaduais. 
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:01089 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea b do § 5o. do art. 14 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
Nenhuma razão existe, quer de ordem jurídica, quer de caráter econômico, para atribuir ao Senado 
Federal uma competência especifica para fixar as alíquotas do ICMS nas operações realizadas com 
lubrificantes, combustíveis, energia elétrica e minerais. 
Com efeito, estão essas mercadorias sujeitas ao mesmo regime tributário das demais, descabendo 
sua discriminação no referido dispositivo. 
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:01091 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 6o. do  
art. 14 da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição de Receitas:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao DF e aos Territórios superavitários ao  
comércio exterior, uma compensação, por parte da  
União, relativa, uma compensação, por parte da  
União, relativa às perdas de correntes da não incidência. 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01095 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas.  
"§ 2o. - As alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II serão seletivas em função  
do valor dos bens e direitos e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado Federal." 
Justificativa: 
É fundamental que o novo Sistema Tributário Nacional assegure a busca da justiça social. Nesse 
sentido insere-se o critério de alíquotas seletivas objetivando não onerar pesadamente, mas apenas 
diferenciar as transações ou transmissões realizadas por pessoas de poucos recursos daquelas que 
os possuem em abundância. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01098 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto do Capítulo sobre o Sistema Tributário  
a) o artigo passa a ter a seguinte redação:  
Art. 12 - Compete à União instituir impostos sobre:  
............................................  
IV - bebidas, alcoólicas ou não, veículos  
automotores e derivados de fumo; e  
............................................  
§ 1o. Decreto do Presidente da República, nas  
condições e nos limites estabelecidos em lei,  
poderá alterar as alíquotas dos impostos  
enumerados nos itens I, II e V.  
§ 2o. (suprimido)  
b) O parágrafo 7o. do artigo 14 passa a ter a seguinte redação:  
§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto a que se refere o item IV do artigo 12.  
c) O artigo 19 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 19 - Do produto da arrecadação dos  
impostos de que tratam os itens III e IV do artigo  
12, a União distribuirá quarenta e três por cento,  
na forma seguinte:  
I - dezoito inteiros e cinco décimos por  
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal;  
II - vinte e dois inteiros e cinco décimos  
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;  
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III - dois por cento para aplicação nas  
regiões Norte e Nordeste.  
Parágrafo único - Para efeito de cálculo das  
distribuição processada na forma dos itens I, II e  
III deste artigo, excluir-se-á a parcela de  
arrecadação do imposto de renda e proventos de  
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito  
Federal e Municípios (artigos 17 e 18, item I). 
Justificativa: 
De acordo com o art.14, os Estados poderão fixar livremente as alíquotas do imposto sobre 
circulação de mercadorias e prestação de serviços, respeitada a alíquota mínima fixada pelo Senado. 
Por outro lado, a União poderá fixar as alíquotas do IPI. 
Tendo em vista que a União, segundo o Anteprojeto, distribuirá 5% do IPI ao Estado onde se situar o 
estabelecimento, 41% aos Fundos de Participação e 2% para aplicação no Norte e Nordeste, é 
evidente que a mesma buscará recuperar o nível de receita, elevando as alíquotas do IPI. Isto 
impossibilitará ou pelo menos dificultará a elevação das alíquotas do imposto estadual. A receita 
própria dos Estados não poderá crescer. 
Propõe-se por isso que o imposto federal incida somente sobre bebidas, veículos automotores e 
derivados de fumo, o que permitiria aos Estados ampliarem a tributação sobre os demais produtos 
industrializados sem provocar ônus adicional para os consumidores. Por outro lado, a União, se verá 
obrigada a ampliar sua receita através da elevação do imposto de renda, aumentando a 
progressividade do sistema tributário. 
Há a vantagem adicional de reduzir o custo de administração do imposto federal sem aumentar o 
custo semelhante correspondente ao imposto estadual, pois o imposto federal poderá ser cobrado 
com incidência única e não mais com um sistema de débitos e créditos. 
É importante que o imposto federal aqui proposto seja incluído na base de cálculo do imposto 
estadual, o que permitirá aos Estados arrecadar um dado montante com alíquotas nominais muito 
menores. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01100 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda ao Capítulo sobre o Sistema Tributário:  
O item II, § 5o., do Art. 14, passa a vigorar  
com a seguinte redação:  
"Salvo convênios celebrados e ratificados por  
Estados e Distrito Federal nos termos do disposto  
em lei complementar, nas operações internas de  
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circulação de mercadorias e de prestações de  
serviços, nenhuma Unidade da Federação  
estabelecerá, direta ou indiretamente, alíquota  
inferior às que o Senado Federal fixar para as interestaduais". 
Justificativa: 
O referido dispositivo limita indevida a desnecessariamente a competência tributária dos Estados, no 
que concerne à fixação das alíquotas internas do ICMS, matéria de alçada estritamente estadual. 
Deve o Senado Federal limitar-se a regular as alíquotas interestaduais e de exportação, assegurando 
a competência estadual no que se refere às alíquotas internas. 
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:01106 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   O artigo 14 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14, I - (suprimido)  
............................................  
§ 1o. (suprimido)  
§ 2o. (suprimido)  
§ 3o. Incidente sobre imóveis, o imposto de  
que trata o item II, compete ao Estado da situação  
do bem, ainda que a sucessão seja aberta no  
exterior. Incidindo sobre bens móveis, títulos e  
créditos, compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador.  
............................................  
O art. 15 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 15. Compete aos Municípios instituir  
impostos sobre:  
I - a transmissão "inter vivos", a qualquer  
título, por ato oneroso, de bens imóveis por  
natureza ou acessão física e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a  
cessão de direitos à sua aquisição.  
II - a propriedade predial e territorial urbana; e  
III - as vendas a varejo de mercadorias.  
§ 1o. O imposto de que trata o item I não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica,  
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante  
do adquirente for o comércio desses bens ou  
direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil;  
§ 2o. O imposto a que se refere o item I cabe  
ao município onde se situe o imóvel".  
O item II do art. 18 passa a ter a seguinte redação:  
"II - cinquenta por cento do produto da  
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arrecadação dos impostos a que se refere o item IV  
do art. 14". 
Justificativa: 
Os impostos incidentes sobre a propriedade imobiliária são tradicionalmente de competência dos 
Municípios. A proximidade do fato gerador da obrigação tributária e principalmente sua imobilidade 
são justificativas encontráveis em praticamente todos os sistemas tributários. Não se concebe, 
portanto, que o imposto que incida sobre a propriedade urbana tenha outra competência que não a 
municipal. Desta forma, e como consequência  lógica, o imposto que incide sobre a transmissão da 
titularidade imóvel deverá seguir o mesmo princípio. Além disso, é inquestionável que se trata de 
imposto financeiramente rentável, visto seu baixo custo administrativo. Esta razão em si mesma já 
justificaria competência municipal, frente a estadual, quando se procura racionalizar as competências 
constitucionais tributárias em sentido amplo, que compreenda eficiência arracadatória, baixos custos 
administrativos e maior autonomia financeira às unidades politicas subnacionais. 
Esta incidência seria também válida para o imposto territorial rural, não fora o seu moderno caráter 
extrafiscal. A história da imposição sobre a propriedade rural mostrou-a, como tributo municipal ou 
federal, pouco eficaz em termos de arrecadação, mas de grande potencial como instrumento de 
política fundiária. Em termos de receitas municipais significou, em sua melhor fase, menos de 1% das 
receitas locais. Contudo, consolidando-a enquanto receita estadual, o potencial mostra-se razoável, 
principalmente para financiar encargos sócio-econômicos provenientes da criação de microrregiões 
de produção rural que seguem o processo de Reforma Agrária nas unidades federadas. Desta forma, 
a presente Emenda ao anteprojeto do eminente Relator objetiva dispor mais racionalmente as 
competencias impositivas sobre a propriedade e transferências de bens imóveis, bem como 
aperfeiçoar seus futuros resultados financeiros e administrativos para Estados e principalmente 
Municípios. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Municípios, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01114 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do § 6o. do art. 14 do anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 14. ..................................  
§ 6o. ......................................  
II - não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior, produtos industrializados,  
bem como serviços prestados para o Exterior;" 
Justificativa: 
Uma vez que o imposto em questão não se refere apenas a mercadorias, mas também a serviços, 
necessário se faz a sua inclusão na imunidade ali prevista, relativa às exportações. 
Parecer:   
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O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01128 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § do art. 14 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
"§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando a operação se realiza entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos." 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municipais, de não tributação de parcela do preço de mercadorias que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte. 
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:01129 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso V do art. 12 e  
acrescente-se o § 11 ao art. 14, do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 14, § 11)".  
§ 11 - a base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (l e, V)". 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços, em princípio, deve incidir sobre o valor total pago pelo 
adquirente. A venda a consumidores finais, através de crediários, cartões de crédito e financeiras, 
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têm ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista 
o diferencial de alíquotas. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01140 REJEITADA 
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 Imposto de Renda".  
Suprima-se o parágrafo 9o. do art. 14, do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas. 
Justificativa: 
O Fisco já é bastante voraz e a carga tributária bastante grande, de forma que não vemos 
necessidades de se ampliar ainda mais a taxação sobre a renda. 
Urge, sim, uma melhor utilização dos recursos públicos ao invés de uma ampliação de sua massa. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01141 REJEITADA 
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 formas e instrumentos de legislar sobre matéria tributária".  
Suprime a expressão "resoluções do Senado  
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Federal" do "caput" do art. 20, do item I do § 10  
e do art. 14 e dá nova redação aos §§ 2o., 5o. e 10 do art. 14:  
"Art. 14 - ..................................  
............................................  
§ 2o. - as alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II deste artigo não excederão  
os limites estabelecidos na Proposta de  
Distribuição de Recursos (de que trata o item I do  
artigo 6o. do anteprojeto da Subcomissão de  
Orçamento e Fiscalização Financeira.)  
............................................  
§ 5o. - em relação ao imposto de que trata o  
item III deste artigo, o Congresso Nacional,  
durante a fase de tramitação da Proposta de  
Distribuição de Recursos, estabelecerá:  
............................................  
§ 10 - cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o item III deste artigo:" 
Justificativa: 
As propostas aqui apresentadas visam adaptar o texto à proposta da discussão prévia do orçamento, 
oportunidade colocada à disposição dos congressistas pela introdução do instrumento “Proposta de 
Distribuição de Recursos” que garantirá maior participação do Legislativo ao processo de decisão 
orçamentário e uma maior durabilidade no horizonte temporal das medidas legislativas que o 
Congresso vier aprovar, uma vez que estas alíquotas estão contempladas, como pode ser percebido 
pelo teor do parágrafo único do artigo 9º do anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira. 
Parecer:   
O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas 
atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a 
sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto dos pontos de 
vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01163 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Dispõe sobre os Impostos da União"  
Altera a redação do item III do art. 12, do  
anteprojeto apresentado pela Subcomissão Tributos,  
Part. Distribuição das Receitas e, por via de  
consequência, o parágrafo 9o., do art. 14, art.  
17, item I, do art. 18.  
Dê-se ao item III do art. 12 a seguinte redação:  
"Art. 12 - ..................................  
III - renda e, por via de consequência  
Art. 14 - .................................... 
§ 9o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir, até o limite de cinco por cento  
do valor do imposto devido à União, um adicional  
ao imposto sobre a renda.  
Art. 17 - Pertence aos Estados e ao Distrito  
Federal o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre a renda (art. 12, III), incidente na  
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fonte sobre rendimentos de capital pagos por eles  
ou suas autarquias.  
Art. 18 - ..................................  
I - do produto da arrecadação do imposto da  
União sobre a renda (art. 12, III), incidente na  
fonte sobre rendimentos de capital, por eles ou  
suas autarquias.  
Art. 19 - ..................................  
I - do produto da arrecadação dos impostos  
sobre a renda e sobre produtos industrializados  
(art. 12, III e IV).  
§ 1o. - Para efeito de cálculo da entrega  
processada na forma do item I, excluir-se-á a  
parcela da arrecadação do imposto de renda  
pertencente a Estados, Distrito Federal e  
Municípios (art. 17, 18, I)." 
Justificativa: 
O sistema Tributário brasileiro deve excluir da incidência de imposto a figura do salário do soldo etc. 
O imposto de renda, como a própria denominação, deve ser aplicável ao produto dos investimentos 
de capital, estes, sim, via renda, geradores de riqueza e de desigualdade social. 
Porém de algum tempo para cá, optou o legislador por tratar igualitariamente seguimento desigual, 
impondo tributação à remuneração paga ao produto do trabalho, confundindo arbitrariamente seu 
conceito com o de renda, enquanto dispensa a esta privilégios inaceitáveis em um país de 
reconhecida fragilidade em seu sistema de remuneração do trabalhador. 
A exclusão aqui pretendida representa, por isso mesmo, a grande expectativa da classe assalariada 
diante da nova Constituição. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator  
Acrescente-se inciso ao artigo 13:  
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"VI - propriedade territorial rural"  
Revogue-se o inciso V do artigo 15 e seu parágrafo X. 
Justificativa: 
O imposto territorial rural já foi de competência dos Estados e era pouco cobrado, devido às 
estruturas políticas dos Estados. É de toda conveniência ser cobrados pela União. 
Parecer:   
   Ao enumerar os impostos de competência da União, o Substitutivo teve em mira eliminar a maior 
das distorções de nosso Sistema Tributário: a sua excessiva centralização. Por isso, os impostos 
atribuídos à União ficaram reduzidos ao II, IE, IR, IPI e IOF. Os demais impostos, que antes 
pertenciam à União, passaram à competência dos Estados, com o fim de dar-lhes a indispensável 
autonomia financeira.  
Assim, a introdução de outros impostos na competência da União viria a restabelecer a concentração 
de rendas ao nível federal; do mesmo modo, a redução da competência da União, além do que 
consta do substitutivo, viria deixá-la carente de recursos para desincumbir-se de suas funções 
normais. A distribuição de competência feita pelo Substitutivo representa o justo termo, tendo em 
vista que ela se completa com a partilha de impostos e com a s transferências através do Fundo 
de Participação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Suprima-se o § 1o. do artigo 15. 
Justificativa: 
Tem sido comum, neste País, as já famosas, popularmente conhecidas “mordidas do leão”, quando o 
Estado, para atender às suas eventuais necessidades de caixa, sacrifica ao contribuinte, exigindo-lhe 
maior soma de recursos. 
A Constituição, segundo cremos, não pode prestar-se a promover saneamentos das finanças 
estaduais, posto que tal medida, de caráter circunstancial ou emergencial, deva ser adotada, 
também, circunstancialmente, nunca constitucionalmente, sob pena de fracassarmos em nossa 
missão. 
Como medida permanente, no sentido do fortalecimento da federação, o Substitutivo já adotou, 
seguindo o Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, a 
ampliação da base tributária do ICM com a incorporação dos Impostos Únicos e do Imposto sobre 
serviços, além da criação do imposto sobre Heranças e doações de imóveis, dentre outras medidas. 
Além disso tudo, é do nosso dever zelar para que o Contribuinte não venha sofrer, ao menos a curto 
prazo, a incidência de maior taxação. 
Acresce a todos os argumentos, o de que, dentro do princípio da chamada competência residual 
(art.4º do Substitutivo); os Estados poderão criar novos Tributos, avaliado aí, de forma mais eficiente, 
os ônus e os dividendos da medida. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00029 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do item II, do § 9o.,  
do art. 15., do Substitutivo da Comissão do  
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças,  
elaborado pelo Relator, Constituinte Deputado José Serra.  
Art. 15  
§ 9o.  
II  
b) Suprima-se integralmente 
Justificativa: 
A não incidência de tributo sobre a energia elétrica e combustíveis nas operações interestaduais 
retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da 
exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios. 
Os Estados produtores estariam, na verdade, sendo forçados a abrir mão de receitas tributárias em 
favor de Estados mais ricos e economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia 
supera as condições de produção própria. 
Os Estados produtores, onde a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às 
custas de desconforto para a população, de prejuízos  econômicos e fiscais por causa da inutilização 
de enormes áreas de terra e de aumento da poluição e de agressão à natureza, ainda deixarão de 
auferir receitas tributárias que poderiam estimular o seu próprio desenvolvimento econômico. 
No texto constitucional vigente, já é irrisória a parcela do Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE 
e do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes – IUCL distribuída aos Estados produtores. O 
novo texto, em exame, suprime de vez esta minguada participação, pois elimina o IUEE e o IUCL e 
estabelece imunidade no novo tributo (sobre circulação de mercadorias e serviços). 
E, pois, justa e necessária a supressão proposta.  
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:00031 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do item II do § 9o. do art. 15  
"b) sobre operações entre contribuintes com  
combustíveis líquidos e gasosos derivados de  
petróleo e energia elétrica;" 
Justificativa: 
O sistema proposto detrimenta os Estados que possuem usinas produtoras de álcool carburante, que 
não poderão cobrar o ICM sobre a cana-de-açúcar. Essa não incidência poderá acarretar prejuízos 
consideráveis para esses Estados. Se o que se pretende é assegurar a cobrança do imposto 
somente nas vendas a consumidores finais, é melhor dizer, desde logo, que não incidirá nas 
realizadas entre contribuintes, evitando-se, assim, problemas com o crédito eventualmente cobrado 
nas operações intermediárias. 
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A redação proposta corrige as duas distorções, isto é, permitirá a cobrança do imposto nas operações 
com álcool e evitara a questão do crédito nas operações interestaduais. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00048 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte alínea "h" ao item II, do  
§ 11, do art. 15 do Substitutivo da Comissão do  
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças:  
h) estabelecer normas sobre o ressarcimento que a  
União fará aos Estados e ao Distrito Federal pela  
não incidência do Imposto sobre às operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados. 
Justificativa: 
Preceitua a alínea “a” do item II, do § 9º do art.15, do Substitutivo que não serão tributados pelo ICM 
as operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 
Por força desse dispositivo, os Estados e, consequentemente os Municípios – já que estes participam 
do ICM arrecadado - sofrerão considerável redução em suas receitas, arcando, portanto, com o 
pesado ônus resultante da imunidade estabelecida para o ICM relativamente às operações de que 
decorrem exportações de produtos industrializados. 
Se, por um lado, é certo que os Estados devem seguir as diretrizes da política econômica do país, da 
qual o incremento das exportações constitui um dos pilares básicos, por outro, deve-se admitir que 
aquelas esferas de Governo não podem sofrer perda substancial em sua mais importante fonte de 
receita própria, sem que lhes dê compensação por essa perda. 
Em face dessa situação tão desfavorável às finanças estaduais, propõe-se que a União, conforme 
dispuser a lei complementar, ressarcirá os Estados pela não incidência do ICM sobre as 
mencionadas operações. 
Estabelecendo-se a compensação, cremos que serão atendidos os interesses da União e dos 
Estados, porquanto se mantém imunidade do ICM em razão da reconhecida necessidade de se 
incentivar as exportações, e se devolvem aos Estados os recursos que de direito lhes pertencem e 
dos quais não podem prescindir em face de sua precária situação financeira e dos serviços a que 
devem atender. 
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:00049 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 9o. do  
art. 15 do Substitutivo da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças. 
Justificativa: 
A regra, cuja eliminação se propõe, estabelece a não incidência do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMPS) sobre a exportação para outros Estados de energia 
elétrica e combustíveis. Ora, a eliminação de tal dispositivo é imperativa sob pena de causar graves 
prejuízos financeiros ao Estado do Paraná que, com a hidrelétrica de Itaipu desponta como grande 
produtor e exportador para outros Estados de energia elétrica. Não bastasse isto, o Paraná sedia em 
Araucária refinadora de grande porte de derivados de petróleo (Refinaria Presidente Getúlio Vargas) 
cujos produtos, em grande parte, destinam-se a outros Estados. 
A regra proposta penaliza duplamente o Estado: retira a competência para tributar e, ainda, garante a 
manutenção do crédito. 
Ademais, tal regra fere um dos princípios norteadores do Anteprojeto. É inadequada a uma 
Constituição que se propõe a restabelecer a Federação, outorgando maior autonomia aos Estados. 
Ao se construir grandes hidrelétricas, o Paraná teve imensas áreas produtivas alagadas. Não tem 
sentido penalizar o Estado, mais uma vez, impedindo a tributação sobre a exportação de energia 
elétrica e, ainda, forçando o Estado a conceder outro benefício, ou seja, dar a manutenção de crédito. 
Em termos práticos: “Não recebe nada e ainda paga”. 
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:00063 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao art. 15 do  
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
suprimindo-se o correspondente o dispositivo no  
art. 13:  
" Art. 15.........................................  
VI - exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados";  
Justificativa: 
A centralização do imposto sobre exportação no Poder Central normalmente prejudica os Estados e 
Municípios em que as mercadorias são produzidas, podendo inclusive causar sérios danos à 
economia regional e às finanças estaduais e municipais. 
Por isso, a federação autêntica, que são os EUA, ainda preserva para os Estados a decisão se 
devem ser sujeitos à tributação as exportações de seus produtos. A coletividade que produz resolve 
se pode cobrar o imposto sobre exportação face aos preços de mercado internacional ou se convém 
renunciar à receita tributária. Essa diretriz política prevaleceu no Brasil também até a vigência da 
Constituição de 1946, sem causar problemas ou prejuízos. 
O autoritarismo centralizador embutido na reforma tributária da Emenda nº 18 de 1965, é que 
transferiu à União o imposto sobre exportação, apropriando-se do produto do café, cacau e outras 
mercadorias ou favorecendo, mediante isenções, consumidores do estrangeiro, ainda quando os 
preços internacionais comportavam a cobrança do imposto de exportação. 
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.  
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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:00069 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "f" do item II do § 11 do art. 15:  
"f) - prever hipóteses de manutenção de crédito,  
relativamente a exportações para o exterior de  
serviços e de mercadorias e estabelecer mecanismos  
que assegurem ressarcimento aos Estados e ao  
Distrito Federal das perdas decorrentes do  
benefício fiscal"; 
Justificativa: 
O ideal seria que a União indenizasse integralmente os Estados pelas perdas decorrentes da não 
incidência do ICM nas exportações de produtos industrializados. Tendo em vista, porém, o elevado 
encargo que esta providencia ensejaria para a União, dada a expressividade dos valores a serem 
indenizados, pelos menos que seja ressarcido o prejuízo decorrente da manutenção do crédito, o 
qual, na maioria dos cargos, diz respeito a imposto cobrado no Estado de origem da mercadoria, 
detrimentando duplamente o Estado por onde se processa o embarque para o exterior. 
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:00070 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15 a seguinte redação:  
"a) não incidirá sobre operações que destinem ao  
exterior produtos industrializados, devendo a  
união ressarcir o estado exportador pela perda  
relativa à não incidência;"  
em consequência, dê-se nova redação ao item III, do  
art. 20, acrescentando-lhe o seguinte parágrafo:  
"III - cinco por cento do produto da arrecadação  
do imposto sobre produtos industrializados ao  
fundo de compensação dos estados e do distrito federal".  
"§ 3o. - o fundo de compensação previsto no item  
III será distribuído proporcionalmente às  
exportações de produtos industrializados ocorridas  
no território de cada unidade federativa." 
Justificativa: 
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As exportações embora sejam do interesse de toda a nação, correspondem a impulsos de política 
fiscal e econômica comandadas pelo Governo da União. É compreensível que os Estados contribuam 
também nesse esforço, que é de todas as esferas de Governo. A não incidência do ICM, porém, 
prejudica acentuadamente os Estados exportadores, gerando distorções na distribuição do produto 
da arrecadação do referido imposto entre as Unidades Federativas, na medida em que aquelas que 
industrializam matérias-primas recebidas de outras, com pagamento na origem, ficam obrigados a 
absorver os créditos fiscais. Nestas condições, além de não arrecadarem nada na saída para o 
exterior, ainda ficam na obrigação de absorver os referidos créditos. 
No momento em que se estabelece mais uma participação dos Estados no produto da arrecadação 
de um imposto federal, é recomendável que a receita transferida seja, de algum modo, empregada 
com efeito redistributivo, corrigindo distorções geradas pelo Sistema Tributário, já que não é justo que 
a União entregue, pura e simplesmente, os recursos para os Estados. Entendemos que tais 
transferências, quando não tiverem efeito redistributivo devem ser feitas sob a forma de atribuição de 
competência tributária, como está sendo previsto em relação aos impostos únicos e outros. 
Assim sendo, estamos propondo que os cinco por cento do IPI tenham uma destinação expressa na 
própria Constituição, atendendo, pelo menos em parte, os pleitos formulados pelos Estados 
exportadores, entre os quais se inclui o de Santa Catarina. 
A Emenda proposta não altera a distribuição dos recursos entre as pessoas de direito público prevista 
no substitutivo do anteprojeto, mantendo a participação da União, apenas altera a redistribuição entre 
as Unidades Federativas e, assim mesmo, muito superficialmente, haja vista que, normalmente, os 
Estados exportadores são, também, grandes produtores  de produtos industrializados, de formas que 
o imposto redistribuído, em consonância com a sua participação nas exportações do País, 
correspondem, aproximadamente, ao imposto gerado na origem. 
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:00073 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15 a seguinte redação:  
"a) não incidirá sobre operações que destinem  
ao exterior produtos industrializados, devendo a  
União ressarcir os Estados e o Distrito Federal  
das perdas decorrentes da não incidência;"  
Em consequência, acrescente-se ao art. 20 os  
seguintes item a parágrafo:  
"III - do produto da arrecadação dos impostos  
sobre importação de produtos estrangeiros e sobre  
exportação de produtos nacionais e nacionalizados,  
cinquenta por cento, e do imposto sobre operações  
de crédito, cambio e seguro ou relativas à título  
ou valores mobiliários, dez por cento, ao Fundo de  
Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal."  
"§ 3o. - Os recursos do Fundo de que trata o  
item III serão distribuídos proporcionalmente ao  
valor das exportações verificadas em cada Estado e  
no Distrito Federal e a nenhum participante caberá  
menos de cinco décimos por cento nem mais de  
trinta por cento do montante a distribuir." 
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Justificativa: 
Embora estejamos convencidos de que o esforço exportador deve engajar todos os brasileiros, 
inclusive os administradores estaduais, a sistemática de cobrança do ICM tem prejudicado 
sensivelmente os Estados exportadores, em razão da não incidência do referido imposto nas 
exportações de manufaturados para o exterior. 
É que sendo o referido imposto não cumulativo e prevendo o substitutivo do anteprojeto esse 
princípio salutar, os Estados eminentemente exportadores continuarão a ter prejuízos que superem o 
imposto incidente sobre o valor adicionado verificado nas referidas exportações, na medida em que 
são obrigados a resguardar os direitos dos contribuintes quanto ao imposto pago nas operações que 
antecederam a saída para o exterior. 
Parece-nos justo, assim, atender esse antigo pleito dos Estados ditos exportadores, uma vez que o 
respectivo prejuízo não decorre exclusivamente do imposto que deixam de arrecadar, mas também 
da absorção, nos seus territórios, do mesmo imposto incidente nas operações anteriores. 
Como o substitutivo do anteprojeto mantém, no particular, os critérios de compensação, prevendo 
expressamente que a lei complementar regulará os casos de manutenção de crédito, a inadiável que 
esta justiça seja reparada, prevendo-se o ressarcimento, bem como a respectiva fonte de recursos, 
mesmo que parcialmente. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso 
Substitutivo, 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:00074 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15 a seguinte redação:  
"a) não incidirá sobre operações que destinem  
ao exterior produtos industrializados, devendo a  
União ressarcir os Estados e o Distrito Federal  
das perdas decorrentes da não incidência;"  
Em consequência, acrescente-se ao art. 20 os  
seguintes item e parágrafo:  
"III - do produto da arrecadação dos impostos  
sobre importação de produtos estrangeiros e sobre  
exportação de produtos nacionais ou  
nacionalizados, cinquenta por cento, e do imposto  
sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou  
relativas a títulos ou valores mobiliários, dez  
por cento, ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e  
do Distrito Federal:"  
"3o. - Os recursos do fundo de que trata o  
item III serão distribuídos proporcionalmente ao  
saldo positivo obtido em cada Estado e no Distrito  
Federal nas relações comerciais com o exterior e a  
nenhum participante caberá menos que cinco décimos  
por cento nem mais de trinta por cento do montante a distribuir." 
Justificativa: 
Embora o esforço exportador seja objetivo permanente e o resultado interesse a toda a nação, a 
política de comércio exterior é comandada pelo Governo da União. 
Acontece que os Estados cujas exportações são inferiores às importações têm menos prejuízo, uma 
vez que o ICM incide nas entradas de mercadorias estrangeiras, enquanto que aqueles superavitários 
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em sua balança comercial são duplamente prejudicados por não terem importações para tributar e 
perderem o imposto nas exportações. Além disso, a política para o setor internacional independente 
inteiramente da ação dos Estados, sendo ditada exclusivamente pela União e é certo que assim 
continue. 
Nada mais justo, portanto, do que a União ressarcir os Estados, empregando recursos arrecadados 
com os impostos que, total ou parcialmente, provenham dessas transações, tais como o de 
exportação, de importação e operações de crédito e câmbio. 
Por estas razões, estamos propondo seja alterada a alínea “a” do item II do § 9º do art.15, e 
acrescentado ao artigo 20 item e parágrafo, estes últimos instituindo e disciplinando o fundo de 
ressarcimento. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso 
Substitutivo, 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:00077 PARCIALMENTE APROV 
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 à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15 a seguinte redação:  
"a) não incidirá sobre operações que destinem  
ao exterior produtos industrializados, devendo a  
União ressarcir os Estados e o Distrito Federal  
das perdas decorrentes da não incidência;"  
Em consequência, dê-se à alínea "g" do item II do § 11 do art. 15 a seguinte redação:  
"g) regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
concedidos e revogados, bem como o ressarcimento  
de que trata a alínea "a" do item II do § 9o." 
Justificativa: 
Há muitos anos os Estados vêm ressaltando as pesadas perdas decorrentes da não incidência do 
ICM nas exportações para o exterior. Em diversas oportunidades acenou-se com a possibilidade de o 
Governo da União, a quem está afeta a política de comércio exterior, ressarcir os Estados 
exportadores das perdas mencionadas. 
Não se pode, nesta oportunidade, em que se constrói o novo Sistema Tributário, deixar de 
contemplar esta justa aspiração dos Estados exportadores. 
A Emenda proposta, que implica na alteração de duas alíneas do substitutivo do anteprojeto, corrige 
esta distorção, permitindo que a lei complementar regule a forma de ressarcimento, com a inclusão 
de norma programática, na alínea “a” do item II do § 9º do art.15. 
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:00092 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Altera o texto do item II do artigo 15:  
II - Transmissão "mortis causa" e doações ou cessão gratuita de direitos: 
Justificativa: 
Apenas uma nova redação para atender melhor ao espirito do dispositivo. 
A expressão “causa mortis” pertence mais aos temas médico-legis. “Mortis-causa” é o termo exato, 
consagrado por Clovis Bevilaqua. 
Doações, no plural ao invés de doação, para atender a seus diversos tipos e cessão de direitos ao 
invés de entender-se “doação de direitos”. O Direito Civil consagra “cessão de direitos”. 
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:00102 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II e § 4o. do art. 15 e  
renumere-se os outros incisos e parágrafos. 
Justificativa: 
Excluindo o imposto de transmissão causa mortis da competência estadual, torna-se necessário 
suprimir o inciso II e § 4º do art.15. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00107 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 3o. do art. 15.  
§ 3o. - As alíquotas do imposto de que trata  
o item I não excederão os limites estabelecidos em  
Resolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento 
   
   EMENDA:00123 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação das seguintes  
disposições do Substitutivo da comissão do Sistema  
Tributário, ficando prejudicados os § 5o., 7o., 8o. e 11:  
"Art. 15. ..................................  
..................................................  
III - consumo de mercadorias e serviços;  
..................................................  
§ 4o. O imposto sobre consumo de mercadorias  
e serviços incidirá na venda ao consumidor,  
equiparando-se a este a pessoa jurídica que  
utilizar a mercadoria para seu uso ou  
transformação e incluindo-se na base de cálculo o  
montante do imposto sobre produtos  
industrializados e do imposto sobre importação." 
Justificativa: 
Inconciliável com autonomia estadual é qualquer imposto sobre valor agregado, como o ICM, pois 
nele a Unidade da Federação está impossibilitada de verificar a autenticidade de créditos de parcelas 
do tributo atribuídas a outra Unidade da Federação. E a administração se torna muito complexa, 
reclamando uma coordenação nacional antifederativa, como é o caso do Confaz e das interferências 
do Poder Central previstas no próprio Anteprojeto. 
O exemplo mais produtivo a citar são os EUA, onde o IVA mereceu total repúdio. 
Ao contrário, o imposto sobre consumo é de administração e operacionalidade simples, para as 
empresas e o fisco, tanto que, na Constituição, basta a previsão do tributo e o § 4º acima. Além disso, 
tem o mérito de atender ao princípio da capacidade tributária, deixando o produto financeiro no 
Estado em que se verificar o consumo da mercadoria ou do serviço. Quanto aos Estados mais 
industrializados são beneficiados com maior fatia do IPI e todos os benefícios que a industrialização 
promove. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00125 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência." 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00130 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e  
acrescente-se o § 12 ao art. 15:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 15, § 12)."  
§ 12 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimo financeiros (13, V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediários, de cartões de crédito e de financeiras, têm 
ensejado um permanente desvio de base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras.  
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
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Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00134 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 15 do Anteprojeto  
sobre o Sistema Tributário Nacional, a seguinte redação:  
..................................................  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá:  
Justificativa: 
Governadores do Nordeste consideram ser obstáculo quase intransponível o quórum de 2/3, para 
aprovação de resolução fixando alíquotas do ICM nas operações com lubrificantes, combustíveis, 
energia elétrica e minerais. 
A emenda suprime o quórum do anteprojeto e por isso merece aprovação. 
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:00137 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se a redação das seguintes  
disposições do art. 15 do anteprojeto, ficando  
prejudicados os §§ 5o., 7o., e 10, item II:  
"Art. 15 - ..................................  
III - consumo de mercadorias e serviços;  
..................................................  
§ 5o. - O imposto sobre consumo de  
mercadorias e serviços incidirá na venda ao  
consumidor, equiparando-se a este a pessoa  
jurídica que utilizar a mercadoria para seu uso ou  
transformação." 
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Justificativa: 
Inconciliável com autonomia estadual é qualquer imposto sobre valor agregado, como o ICM, pois 
nele a Unidade da Federação está impossibilitada de verificar a autenticidade de créditos de parcelas 
do tributo atribuídas a outra Unidade da Federação. E a administração se torna muito complexa, 
reclamando uma coordenação nacional antifederativa, como é o caso do Confaz e das interferências 
do Poder Central previstas no próprio Anteprojeto. 
O exemplo mais produtivo a citar são os EUA, onde o IVA mereceu total repúdio. 
Ao contrário, o imposto sobre consumo é de administração e operacionalidade simples, para as 
empresas e o fisco, tanto que, na Constituição, basta a previsão do tributo e o § 4º acima. Além disso, 
tem o mérito de atender ao princípio da capacidade tributária, deixando o produto financeiro no 
Estado em que se verificar o consumo da mercadoria ou do serviço. Quanto aos Estados mais 
industrializados são beneficiados com maior fatia do IPI e todos os benefícios que a industrialização 
promove. 
Critica-se o sistema centralizador instituído pelas autoritárias constituições de 1967 e 1969. Por isso, 
é surpreendente que a Subcomissão repita em seu anteprojeto o antifederativo ICM e preserve a 
intromissão do Governo Federal na administração do tributo estadual. 
Com vistas à recuperação federativa e à justiça fiscal, esta emenda substitui o imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços pelo imposto sobre consumo de mercadorias e serviços, 
harmonizando também as regências correspondentes. 
Cabe ainda lembrar que ao ser instituído o ICM alegavam os teóricos da Fundação Getúlio Vargas 
que ele induzia à verticalização das empresas para evitar suas incidências em cascata. Todavia, os 
fatos supervenientes demonstram que a verticalização das empresas cresceu após a instituição do 
ICM, o que evidencia, ao menos, que para ela a tributação não teve importância. Além disso, o 
desenvolvimento econômico tende a diminuir os intermediários comerciais. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao art. 15 do  
anteprojeto, suprimindo-se o correspondente  
dispositivo no art. 13.  
"Art. 15 - ..................................  
VI - exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados;"  
.................................................. 
Justificativa: 
A centralização do imposto no Poder Central normalmente prejudica os Estados e Municípios em que 
as mercadorias são produzidas, podendo inclusive causar sérios danos à economia regional e às 
finanças estaduais e municipais. 
Por isso, a federação autentica que são os EUA ainda preserva para os Estados a decisão se devem 
ser sujeitos à tributação as exportações de seus produtos. A coletividade que produz resolve se pode 
cobrar um imposto face aos preços do mercado internacional ou se convém renunciar à receita 
tributária. Essa diretriz política prevaleceu no Brasil também, até a vigência da Constituição de 1946, 
sem causar problemas ou prejuízos. 
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O autoritarismo centralizador embutido na reforma tributária da Emenda nº 18, de 1965, é que 
transferiu à União o imposto sobre exportação, apropriando-se do produto café, cacau e outras 
mercadorias ou favorecendo, mediante isenções, consumidores do estrangeiro, ainda quando os 
preços internacionais comportavam a cobrança do imposto de exportação. 
Não há que confundir competência legislativa para regular o comércio exterior, com a competência 
tributária sobre exportação. 
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:00157 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação ao § 8 do art. 15.  
Quando a operação configure hipótese de  
incidência do imposto de que trata o item III e do  
imposto sobre Produtos Industrializados a base de  
cálculo do primeiro não compreenderá o segundo. 
Justificativa: 
Estabelecer em mandamento constitucional a não incidência do ICM sobre o IPI quando ambos os 
tributos forem devidos pelos contribuintes, em linguagem mais clara. 
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:00160 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 15, § 6o.:  
Art. 15 ....................................  
§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá:  
I - as alíquotas aplicáveis:  
a) - às operações interestaduais e de exportações;  
b) - às operações realizadas com  
lubrificantes, combustíveis, energia elétrica e minerais.  
II - as alíquotas mínimas a serem observadas  
pelos Estados e Distrito Federal nas operações  
internas e nas prestações de serviços, não  
compreendidas na letra "b" do item anterior, que  
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não poderão ser inferiores àquelas fixadas para as  
operações interestaduais, reputando-se operações  
internas também as interestaduais realizadas para  
o consumidor final. 
Justificativa: 
A presente emenda visa dar nova redação ao § 6º do art. 15 do Substitutivo da Comissão do Sistema 
Tributário, Orçamento e Finanças de forma a restabelecer a proposta contida no § 5º do art. 14 do 
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, que, em nossa 
opinião, dispõe de forma mais adequada e correta sobre o assunto. 
Assim esta Emenda visa manter no Senado Federal o poder de fixar as alíquotas não só para as 
operações e prestações interestaduais e de exportações (como foi aceito pelo substitutivo da 
Comissão), mas também para as operações internas, as quais não poderão ser inferiores à alíquotas 
que vier a ser estabelecida para as operações interestaduais (o que não foi incluído na relação do 
substitutivo da Comissão). 
Esta medida permitirá que o Senado Federal, onde as unidades federativas têm representação 
igualitária, fixa as alíquotas mínimas para as operações internas em um nível, que evite distorções, 
como profundas repercussões econômicas e sociais das decisões unilateriais de qualquer unidade 
federativa. 
Ademais, seria bastante temerário atribuir às Unidades Federativas, “per si”, em matéria de tamanha 
relevância para todo o país, e competência para fixarem, de forma isolada as alíquotas de imposto 
capazes de conduzirem a uma verdadeira “guerra fiscal” entre Estados. 
Por outro lado, a emenda ao acrescentar a letra “b” do 6º, do art. 15º, visa atribuir também ao Senado 
a fixação de alíquotas para as operações realizadas com lubrificantes, combustíveis, energia elétrica 
e minerais. Esta providencia se justifica plenamente vez que o Senado, em função de sua própria 
representatividade, é quem melhor pode deliberar a respeito de matéria com repercussões tão 
amplas em todo o País. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte porquanto contribui para o aprimoramento do nosso Substitutivo. Em consequência, 
estamos modificando o dispositivo a que a Emenda se reporta, para propor que as alíquotas 
aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, sejam estabelecidos pelo Senado Federal, por 
resolução aprovada por dois terços de seus membros.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00163 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 9o. do art. 15. § 9o. - O imposto de que trata o item III:  
I - incidirá sobre a entrada em  
estabelecimento, da mercadoria importada do  
exterior por seu titular, inclusive quando se  
tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, bem como sobre serviço prestado  
no exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País;  
II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados; 
Justificativa: 
A presente emenda visa excluir o item “b” do § 9º do art. 15 do Substitutivo da Comissão do Sistema 
Tributário Orçamento e Finanças. 
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Esta providência fundamenta-se na conveniência de se deixar o disciplinamento de determinadas 
operações como aquelas especificadas no dispositivo que se pretende suprimir para o âmbito do 
Senado Federal. 
Isto permitirá não só maior flexibilidade e possibilidade de melhor decisão por parte do poder público 
para harmonizar os diversos interesses em jogo. 
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:00174 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
Inclua-se a seguinte emenda ao art. 15,  
inciso III do Substitutivo da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças:  
Art. 15 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de  
serviços, considerados como tal, para fins  
exclusivamente tributários, o fornecimento de  
energia elétrica. 
Justificativa: 
O acréscimo feito ao relatório final da Comissão justifica-se pela necessidade de definir-se que o 
fornecimento de energia elétrica será considerado como prestação de serviços apenas e tão somente 
para fins tributários uma vez que tal atividade tem caráter industrial, conforme conceituação da 
Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho. 
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:00175 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
Inclua-se, onde couber, no inciso V do art.  
15 do Substitutivo da Comissão do Sistema  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 190  

 

Tributário, Orçamento e Finanças:  
"Incidirá sobre terras ociosas o imposto progressivo." 
Justificativa: 
A incidência de imposto progressivo sobre terras ociosas é fator estimulante da produção, além de 
medida adequada ao objetivo de se implementar a progressividade do Sistema Tributário Brasileiro. 
Parecer:   
   O Substitutivo acolheu princípio básico do Anteprojeto da Subcomissão "V.a", no sentido de 
preservar ao máximo a autonomia dos Estados e Municípios.  
Em consequência desse posicionamento, procurou ela restringir o número das disposições 
constitucionais sobre:  
os princípios aplicáveis ao Imposto sobre veículos - IPVA , reservando a essas entidades 
competência plena para a estruturação de seus impostos, inclusive no que relaciona com incidência e 
normas específicas sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes, com um mínimo de limitações 
necessárias à harmonia e funcionalidade do Sistema Tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir junto ao Art. 15, item V, do substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças.  
§ 10 O Imposto de que se trata o item V deste  
artigo, compor-se-á de uma parcela calculada sobre  
o valor venal da terra e outra determinada em  
função inversa de sua utilização e, segundo  
critérios que serão estabelecidos em Lei Nacional.  
O Imposto não incidirá, sob qualquer das duas  
modalidades, sobre Glebas Rurais de área não  
excedente a um módulo rural da região, quando as  
cultive, só ou com sua família, o proprietário que  
não tenha a posse nem a propriedade de outro imóvel. 
Justificativa: 
A imunidade atualmente vigente de vinte e cinco hectares foi baseada na presunção que esta seria a 
área mínima na qual um agricultor poderia obter a produção para seus sustentos e o de sua família. 
Entretanto, esta área mínima varia de região para outra de acordo com o tipo de cultura ou de 
aproveitamento e da tecnologia aplicada pelo agricultor e desta forma a área de vinte e cinco 
hectares pode ser pequena para Amazônia e grande demais para São Paulo. 
Desta forma, em se fixando em módulo rural da região, poderia compatibilizar as diferenças regionais 
ou municipais. 
Quanto a imunidade tributária de florestas nativas, é incompatível com a parte inicial do mesmo 
parágrafo, quando fala em função inversa de sua utilização. 
Além disso, a lei ordinária hoje vigente, já contempla a isenção de florestas consideradas de 
preservação permanente. 
Parecer:   
   O Substitutivo acolheu princípio básico do Anteprojeto da Subcomissão "V.a", no sentido de 
preservar ao máximo a autonomia dos Estados e Municípios.  
Em consequência desse posicionamento, procurou ela restringir o número das disposições 
constitucionais sobre:  
os princípios aplicáveis ao Imposto sobre veículos - IPVA , reservando a essas entidades 
competência plena para a estruturação de seus impostos, inclusive no que relaciona com incidência e 
normas específicas sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes, com um mínimo de limitações 
necessárias à harmonia e funcionalidade do Sistema Tributário.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00210 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurado ao Estados e ao Distrito  
Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promover." 
Justificativa: 
A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outro Estado produtor. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
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:00212 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
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resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00217 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art.13 e acrescente-se o § 12 ao artigo 15:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 15, § 12)".  
§ 12 - a base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (art. 13, V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediário, de cartões de crédito e de financeiras, tem 
ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras. Aliás, tal 
situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o exato 
alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois grandes 
empresas, dada sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de crédito 
e financiamento subsidiárias, retirando de incidência do imposto estadual parte do preço de venda, ao 
passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação 
integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00220 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e acrescente-se o § 12 ao art. 15:  
V - Operações de crédito, câmbio e seguro, ou  
relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 15, § 12)  
§ 12 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros.  
(art. 13, V) 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediário, de cartões de crédito e de financeiras, tem 
ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras. Aliás, tal 
situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o exato 
alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois grandes 
empresas, dada sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de crédito 
e financiamento subsidiárias, retirando de incidência do imposto estadual parte do preço de venda, ao 
passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação 
integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00221 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o., ao item II do § 11, suprima-se o § 7o. e renumere-se os seguintes,  
todos do art. 15:  
"§ 6o. - A alíquotas internas e de exportação  
de que trata o item III serão fixadas pelo Senado  
Federal e serão uniformes em todo o território  
nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino."  
"II - Quanto ao imposto de que trata o item III:  
a) regular a forma como, mediante deliberação  
dos Estados e do Distrito Federal, isenções,  
incentivos e benefícios fiscais terão sua  
concessão autorizada;  
b) disciplinar a aplicação das alíquotas em  
operações e prestações interestaduais e a  
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respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
c) dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
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:00222 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência." 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
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sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00229 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurado aos Estados e Distrito  
Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promove." 
Justificativa: 
a participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outro Estado produtor. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
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:00234 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   No art. 15, dê-se nova redação ao § 6o. e à  
alínea "h" do item II do § 11, suprima-se o § 7o.  
e renumere-se os seguintes:  
"§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
"I - Resolução do Senado Federal, aprovada  
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por dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação;  
"II - nas operações e prestações internas, salvo  
deliberação em contrário dos Estados e do Distrito  
Federal, nos termos do disposto na alínea "g" do  
item II do § 11, nenhuma unidade da Federação  
estabelecerá, direta ou indiretamente, alíquota  
inferior às que o Senado Federal fixar para as  
interestaduais;  
"III - nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota interestadual  
corresponderá sempre à parcela do tributo  
atribuída ao Estado de origem, cabendo ao Estado  
de destino a tributação da diferença resultante da  
aplicação da alíquota interna;  
"IV - nas operações e prestações  
interestaduais realizadas diretamente para  
consumidor final e em outras indicadas em Lei  
Complementar, será aplicada, para efeitos de  
cobrança do imposto, a alíquota interna."  
"h) disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como vendas diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de 
mercadorias para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais não 
contribuintes do imposto. 
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:00253 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o., ao item II do § 11, suprima-se o § 7o. e renumere-se os seguintes,  
todos do art. 15:  
§ 6o. As alíquotas internas e de exportação  
de que trata o item II serão fixadas pelo Senado  
Federal e serão uniformes em todo o território  
nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino".  
"II - quanto ao imposto de que trata o item III:  
"a) regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais terão  
sua concessão autorizada:  
b) disciplinar a aplicação das alíquotas em  
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operações e prestações interestaduais e a  
respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
"c) dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
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:00254 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   No Art. 15, dê-se nova redação ao § 6o. e à  
alínea "h" do item II do § 11, suprimindo-se o  
§ 7o. e renumerando-se os seguintes:  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação;  
II - nas operações e prestações internas,  
salvo deliberação em contrário dos Estados e do  
Distrito Federal, nos termos do disposto na alínea  
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"g" do item II do § 11, nenhuma unidade da  
Federação estabelecerá, direta ou indiretamente,  
alíquota inferior às que o Senado Federal fixar  
para as interestaduais;  
III - nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota interestadual  
corresponderá sempre à parcela do tributo  
atribuída ao Estado de origem, cabendo ao estado  
de destino a tributação da diferença resultante da  
aplicação da alíquota interna;  
IV - nas operações interestaduais realizadas  
diretamente para consumidor final e em outras  
indicadas em Lei Complementar, será aplicada, para  
efeitos de cobrança do imposto, a alíquota interna."  
"h) disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
A redação do Substitutivo, exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como: vendas diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de 
mercadorias para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais não 
contribuintes do imposto. 
Ora, é de fundamental importância a participação do Estado consumidor em todas as operações 
interestaduais, do contrário estar-se-á consagrando uma discriminação totalmente inadequada. 
De fato, no próprio Substitutivo, o artigo 11 veda aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer 
diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as 
disposições agora emendadas, conflitavam abertamente com esse princípio, ao permitir uma 
tributação reduzida em diversas operações e prestações com mercadorias e serviços oriundos de 
outros Estados, em detrimento daqueles produzidos dentro de suas fronteiras. 
As emendas dos demais itens, representam uma adequação das disposições constantes do §§ 6º e 
7º do Substitutivo, além de se prever o disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das 
alíquotas nas operações e prestações interestaduais. 
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:00261 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurando aos Estados e Distrito  
Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promover". 
Justificativa: 
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A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outro Estado produtor. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
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:00262 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao estado, ao Distrito  
Federal exportadores, ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Impõe-se, por isso, por questão de 
justiça, a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00263 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e acrescente-se o § 12 ao art. 15:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quanto  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
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finais (arts. 15, § 12.)."  
§ 12. A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III, compreenderá o montante pago  
pelo adquirente, incluindo acréscimos financeiros (13, V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediário, de cartões de crédito e de financeiras, tem 
ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras. 
 Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois grandes 
empresas, dada sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de crédito 
e financiamento subsidiárias, retirando de incidência do imposto estadual parte do preço de venda, ao 
passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação 
integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00270 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo. Cumpre, 
para uma melhor adequação dos fatos à tributação, deixar a cargo de Lei Complementar sua 
definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do País, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Impõe-se, por isso, por questão de 
justiça, a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando-se que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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.  
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Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o 
Substitutivo reflita seu conteúdo parcial. 
   
   EMENDA:00271 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurado aos Estados e Distrito  
Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promover." 
Justificativa: 
A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outros Estados produtores. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
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:00280 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   No art. 15, dê-se nova redação ao § 6o. e à  
alínea "h" do item II do § 11, suprima-se o - 7o.  
e renumere-se os seguintes:  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o item III:  
"I - Resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação;  
II - Nas operações e prestações internas,  
salvo deliberação em contrário dos Estados e do  
Distrito Federal, nos termos do disposto na alínea  
"g" do item II do § 11, nenhuma unidade da  
Federação estabelecerá, direta ou indiretamente,  
alíquota inferior às que o Senado Federal fixar  
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para as interestaduais;  
III - Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota interestadual  
corresponderá sempre à parcela do tributo  
atribuída ao Estado de origem, cabendo ao estado  
de destino a tributação da diferença resultante da  
aplicação da alíquota interna;  
"IV - nas operações e prestações  
interestaduais realizadas diretamente para  
consumidor final e em outras indicadas em Lei  
Complementar, será aplicada, para efeitos de  
cobrança do imposto, a alíquota interna."  
"h) Disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como vendas diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de 
mercadorias para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais não 
contribuintes do imposto. 
Ora, é de fundamental importância a participação do Estado Consumidor em todas as operações 
interestaduais, do contrário estar-se-á consagrando uma discriminação totalmente inadequada. 
De fato, o próprio Anteprojeto, o artigo nº 11, veda aos Estados e Distrito Federal estabelecer a 
diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as 
disposições agora emendadas conflitavam abertamente com esse princípio, ao permitir uma 
tributação reduzida em diversas operações e prestações com mercadorias e serviços oriundos de 
outros Estados, em detrimento daqueles produzidos dentro de suas fronteiras. 
As emendas dos demais itens representam uma adequação das disposições constantes dos §§ 6º e 
7º do Anteprojeto, além de prever o disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das 
alíquotas nas operações e prestações interestaduais. 
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:00282 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e acrescente-se o § 12 ao art. 15:  
"V - Operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 15, § 12)".  
§ 12 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (13, V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediário, de cartões de crédito e de financeiras, tem 
ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras. 
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 Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois grandes 
empresas, dada sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de crédito 
e financiamento subsidiárias, retirando de incidência do imposto estadual parte do preço de venda, ao 
passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação 
integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infra- constitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00283 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao - 6o., ao item II do § 11, suprima-se o § 7o. e renumere-se os seguintes,  
todos os art. 15:  
"§ 6o. - As alíquotas internas e de  
exportação de que trata o item III serão fixados  
pelo Senado Federal e serão uniformes em todo o  
território nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino."  
"II - Quanto ao imposto de que trata o item III:  
"a) Regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais terão  
sua concessão autorizada;  
"b) Disciplinar a aplicação das alíquotas em  
operações e prestações interestaduais e a  
respetiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
"c) Dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
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- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte porquanto contribui para o aprimoramento do nosso Substitutivo. Em consequência, 
estamos modificando o dispositivo a que a Emenda se reporta, para propor que as alíquotas 
aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, sejam estabelecidos pelo Senado Federal, por 
resolução aprovada por dois terços de seus membros.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00285 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:   
   Dê-se ao Art. 15, do Substitutivo do Senhor Relator, a seguinte redação:  
"Art. 15 - Compete aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre:  
I - Propriedade predial e territorial.  
II - Serviços de qualquer natureza, nos  
termos estabelecidos em Lei Complementar." 
Justificativa: 
A emenda pretende reestabelecer a situação vigente, suprimindo o imposto de vendas a varejo e 
atribuindo o imposto sobre serviços à competência Municipal. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos municípios brasileiros viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00301 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   No art. 15, dê-se nova redação ao § 6o. e à alínea "h" do item II do § 11, suprima-se § 7o. e  
renumere-se os seguintes:  
"§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
"I - resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação;  
"II - nas operações e prestações internas,  
salvo deliberação em contrário dos Estados e do  
Distrito Federal, nos termos do disposto na alínea  
"g" do item II do § 11, nenhuma unidade da  
Federação estabelecerá, direta ou indiretamente,  
alíquota inferior às que o Senado Federal fixar  
para as interestaduais;  
III - nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota interestadual  
corresponderá sempre à parcela do tributo  
atribuída ao Estado de origem, cabendo ao Estado  
de destino a tributação da diferença resultante da  
aplicação da alíquota interna;  
"IV - nas operações e prestações  
interestaduais realizadas diretamente para  
consumidor final e em outras indicadas em Lei  
Complementar, será aplicada, para efeitos de  
cobrança do imposto, a alíquota interna."  
"h) disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como vendas diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de 
mercadorias para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais não 
contribuintes do imposto. 
Ora, é de fundamental importância a participação do Estado Consumidor em todas as operações 
interestaduais, do contrário estar-se-á consagrando uma discriminação totalmente inadequada. 
De fato, o próprio Anteprojeto, o artigo nº 11, veda aos Estados e Distrito Federal estabelecer a 
diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as 
disposições agora emendadas conflitavam abertamente com esse princípio, ao permitir uma 
tributação reduzida em diversas operações e prestações com mercadorias e serviços oriundos de 
outros Estados, em detrimento daqueles produzidos dentro de suas fronteiras. 
As emendas dos demais itens representam uma adequação das disposições constantes dos §§ 6º e 
7º do Anteprojeto, além de prever o disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação aos 
alíquotas nas operações e prestações interestaduais. 
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:00302 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o., ao item II do § 11, suprima-se o § 7o. e renumere-se os seguintes,  
todos do art. 15:  
"§ 6o. - As alíquotas internas e de  
exportações de que trata o item III serão fixadas  
pelo Senado Federal e serão uniformes em todo o  
território nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino." 
"II - quanto ao imposto de que trata o item III:  
"a) regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais terão  
sua concessão autorizada;  
"b) disciplinar a aplicação das alíquotas em  
operações e prestações interestaduais e a  
respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
"c) dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
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:00303 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e acrescente-se o § 12 ao Art. 15:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 15, § 12)".  
§ 12 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (13, V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediário, de cartões de crédito e de financeiras, tem 
ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras. 
 Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois grandes 
empresas, dada sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de crédito 
e financiamento subsidiárias, retirando de incidência do imposto estadual parte do preço de venda, ao 
passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação 
integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00310 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
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A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Impõe-se, por isso, por questão de 
justiça, a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00311 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurado aos Estados e Distrito  
Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promover." 
Justificativa: 
A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outro Estado produtor. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
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:00331 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operação que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
Complementar, assegurado aos Estados e Distrito  
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Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promover." 
Justificativa: 
A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outro Estado produtor. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
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:00332 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   No Art. 15, dê-se nova redação ao § 6o. e à  
alínea "h" do item II do § 11, suprima-se o § 7o.  
e remunere-se os seguintes:  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o item III:  
"I - resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação;  
"II - nas operações e prestações internas,  
salvo deliberação em contrário dos Estados e do  
Distrito Federal, nos termos do disposto na alínea  
"g" do item II do § 11, nenhuma unidade da  
Federação estabelecerá, direta ou indiretamente,  
alíquota inferior às que o Senado Federal fixar  
para as interestaduais;  
"III - nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota interestadual  
corresponderá sempre à parcela do tributo  
atribuída ao Estado de origem, cabendo ao Estado  
de destino a tributação da diferença resultante da  
aplicação da alíquota interna;  
"IV - nas operações e prestações  
interestaduais realizadas diretamente para  
consumir final e em outras indicadas em Lei  
Complementar, será aplicada, para efeitos de  
cobrança do imposto, alíquota interna."  
"h) disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
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A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como vendas diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de 
mercadorias para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais não 
contribuintes do imposto. 
Ora, é de fundamental importância a participação do Estado Consumidor em todas as operações 
interestaduais, do contrário estar-se-á consagrando uma discriminação totalmente inadequada. 
De fato, o próprio Anteprojeto, o artigo nº 11, veda aos Estados e Distrito Federal estabelecer a 
diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as 
disposições agora emendadas conflitavam abertamente com esse princípio, ao permitir uma 
tributação reduzida em diversas operações e prestações com mercadorias e serviços oriundos de 
outros Estados, em detrimento daqueles produzidos dentro de suas fronteiras. 
As emendas dos demais itens representam uma adequação das disposições constantes dos §§ 6º e 
7º do Anteprojeto, além de prever o disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das 
alíquotas nas operações e prestações interestaduais. 
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:00335 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o., ao item II do § 11, suprima-se o § 7o. e renumerem-se os  
seguintes, todos do art. 15:  
"§ 6o. - As alíquotas internas e de  
exportação de que trata o item III serão fixadas  
pelo Senado Federal e serão uniformes em todo o  
território nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino."  
"II - Quanto ao importo de que trata o item III:  
a) regular a forma como, mediante deliberação  
dos Estados e do Distrito Federal, isenções,  
incentivos e benefícios fiscais terão sua  
concessão autorizada;  
b) disciplinar a aplicação das alíquotas em  
operações e prestações interestaduais e a  
respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
c) dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
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Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
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:00350 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Art. 15. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - propriedade veículos automotores;  
Sugiro a inclusão de um parágrafo isentando os ônibus.  
Art. 15. ....................................  
Parágrafo único. O imposto de que trata o  
item IV não incidirá sobre os proprietários de  
ônibus empregados em transporte de pessoa. 
Justificativa: 
A fim de melhor equacionamento e solução dos problemas de infraestrutura urbana, foram criadas, 
por lei, as chamadas Regiões Metropolitanas, com resultados altamente satisfatórios. Nelas, existe o 
reconhecimento oficial de que se deve dar especial atenção às cidades periféricas das grandes 
capitais e cidades, comumente chamadas de “cidades-dormitório”, em razão do fluxo diário de 
pessoas que trabalham na capital e residem, em razão dos aluguéis mais suportáveis, nas cidades da 
periferia. 
O transporte de natureza metropolitana tem uma estrutura econômica que difere basicamente do 
transporte interestadual, assemelhando-se ao transporte estritamente urbano. Todavia, apesar do 
caráter eminentemente social dessa via de transporte, nunca foram corrigidas as distorções 
tributárias que sobre ela incidem, inclusive em termos de conflito de competência tributária, em 
detrimento dos interesses do usuário. 
Esta proposta visa, assim, a corrigir as anomalias tributarias existentes na área do transporte 
metropolitano, primeiramente, exonerando-o do imposto estadual sobre a propriedade de veículos 
automotores; e colocando as atividades especificas das concessionárias e permissionárias de 
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serviços públicos de transporte à margem da tributação do imposto municipal sobre serviços de 
qualquer natureza. Tudo isso por motivo de os serviços prestados nas regiões metropolitanas pelos 
transportes urbanos terem características municipais, serem de grande utilidade pública e servirem às 
massas de trabalhadores de baixa renda. As medidas alvitradas, são de molde a reduzir 
sobremaneira as tarifas dos serviços prestados e pouco reflexo negativo terão na arrecadação 
tributária da União, dos Estados e Municipais. 
Parecer:   
   O Substitutivo acolheu princípio básico do Anteprojeto da Subcomissão "V.a", no sentido de 
preservar ao máximo a autonomia dos Estados e Municípios.  
Em consequência desse posicionamento, procurou ela restringir o número das disposições 
constitucionais sobre:  
os princípios aplicáveis ao Imposto sobre veículos - IPVA , reservando a essas entidades 
competência plena para a estruturação de seus impostos, inclusive no que relaciona com incidência e 
normas específicas sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes, com um mínimo de limitações 
necessárias à harmonia e funcionalidade do Sistema Tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00360 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o inciso III do art. 15  
Art. 15 - ..........................   
III - operações relativas a circulação de  
mercadorias realizadas por produtos, industriais e  
comerciantes, inclusive de minerais, lubrificantes  
e combustíveis e prestação de serviços, incluindo  
fornecimento de energia elétrica. 
Justificativa: 
Há necessidade de ser explicitada base imponível deste imposto, notadamente em razão do disposto 
no art.4º do Substitutivo do Relator, que permite, por competência residual, a instituição de outros 
impostos não previstos na Constituição, circunstância que poderia permitir futuras controvérsias e o 
eventual instituição de outros impostos sobre aquelas bases. 
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:00361 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva, Supressiva e Modificativa  
Substitua-se o § 6o. do art. 15 e suprima-se  
o § 7o.; renumerando os demais parágrafos;  
Modifique-se o inciso II, suprimindo sua  
alínea "b", do § 9o. do art. 15.  
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§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá:  
I - As alíquotas aplicáveis:  
a) às operações interestaduais de exportação;  
b) às operações realizadas com lubrificantes,  
combustíveis, energia elétrica e minerais;  
II - As alíquotas mínimas a serem observadas  
pelos Estados e Distrito Federal, nas operações  
internas e nas prestações de serviço, não  
compreendidas a alínea "b" do inciso anterior, que  
não poderão ser inferiores às fixadas para as  
operações interestaduais, reputando-se operações  
internas também as interestaduais realizadas para  
consumidor final.  
§ 9o. ..........................  
I - ...............................  
II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados. 
Justificativa: 
A competência para fixar alíquotas sobre minerais, combustíveis e lubrificantes e energia elétrica 
deverá, também, ficar sob a órbita do Senado Federal, para evitar que Estados economicamente 
mais fortes possam fixa-los em níveis muito reduzidos, em prejuízo de outros cuja base econômica 
não possibilitem tratamento diferenciado àqueles bens, evitando, também, adoção de preços 
diferentes. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte porquanto contribui para o aprimoramento do nosso Substitutivo. Em consequência, 
estamos modificando o dispositivo a que a Emenda se reporta, para propor que as alíquotas 
aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, sejam estabelecidos pelo Senado Federal, por 
resolução aprovada por dois terços de seus membros.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00362 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 1o. do art. 15. 
Justificativa: 
Além de se constituir injustificável aumento da carta tributária, em momento em que o contribuinte 
brasileiro já se encontra esmagado por ela, a norma cuja supressão é aqui proposta exibe flagrante 
efeito concentrador de rendas, ou seja, enseja a acumulação de receita tributária em Estados que já 
dispõem, por sua composição econômica, de reconhecida pujança. 
O imposto de renda é de competência da União, sendo indefensável que se pretenda agora, em 
ostensiva subversão tributário legal, permitir aos Estados, para aumentar-lhes a receita, que instituam 
um adicional de 5% sobre aquele tributo, quando pago por pessoas jurídicas. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
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alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00363 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o § do art. 15  
Art. 15 - ....................  
§ 3o. As alíquotas dos impostos de que tratam  
os incisos I e II, não serão inferiores às que  
forem fixadas em Resolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
O regime federativo deve ser preservado e aperfeiçoado, permitindo-se que os estados fixem as 
alíquotas de seus impostos, de acordo com suas conveniências e peculiaridades políticas, 
econômicas e sociais, mantendo-se um nível mínimo, para evitar a chamada “guerra fiscal”. 
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:00374 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurado aos Estados e Distrito  
Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promover." 
Justificativa: 
A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outro Estado produtor. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
Parecer:   
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   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:00376 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00383 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o., ao item II do § 11, suprima-se o § 7o. e renumere-se os seguintes,  
todos do art. 15:  
"§ 6o. As alíquotas internas e de exportação  
de que trata o item III serão fixadas pelo Senado  
Federal e serão uniformes em todo o território  
nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino."  
"II - quanto ao imposto de que trata o item III:  
"a) regula a forma como, mediante deliberação  
dos Estados e do Distrito Federal, isenções,  
incentivos e benefícios fiscais terão sua  
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concessão autorizada;  
"b) disciplinar a aplicação das alíquotas em  
operações e prestações interestaduais e a  
respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
"c) dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
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:00384 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   No art. 15, dê-se nova redação ao § 6o. e à  
alínea "h" do item II do § 11, suprima-se o § 7o.  
e renumere-se os seguintes:  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o item III:  
"I - resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação;  
"II - nas operações e prestações internas,  
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salvo deliberação em contrário dos Estados e do  
Distrito Federal, nos termos do disposto na alínea  
"g" do item II do § 11, nenhuma unidade da  
Federação estabelecerá, direta ou indiretamente,  
alíquota inferior às que o Senado Federal fixar  
para as interestaduais;  
"III - nas operações e prestações  
interestaduais e alíquota interestadual  
corresponderá sempre à parcela do tributo  
atribuída ao Estado de origem, cabendo ao Estado  
de destino a tributação da diferença resultante da  
aplicação da alíquota interna;  
"IV - nas operações e prestações  
interestaduais realizadas diretamente para  
consumidor final e em outras indicadas em Lei  
Complementar, será aplicada, para efeitos de  
cobrança do imposto, a alíquota interna."  
"h) disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como venda diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de mercadorias 
para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais. 
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:00385 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e  
acrescente-se o § 12 ao art. 15:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 15, § 12)".  
§ 12 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimo financeiros (13, V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediários, de cartões de crédito e de financeiras, têm 
ensejado um permanente desvio de base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras.  
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois as grandes 
empresas, dada a sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de 
crédito e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço da 
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venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a 
tributação integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00390 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 3o. do art. 15 do  
substitutivo da comissão a seguinte redação:  
"Art. 15 ....................................  
§ 3o. As alíquotas dos impostos de que tratam  
os itens I e II não excederão os limites  
estabelecidos em resolução do Senado Federal e  
serão progressivas, no caso do item II, de modo a  
contribuir para a igualdade entre cidadãos. 
Justificativa: 
A tributação das heranças e doações prevista no anteprojeto objetiva, além da produção de receita 
contribuir para amenizar as profundas desigualdades sociais existentes entre pessoas, especialmente 
quando decorrentes do fato de alguém já nascer rico ou ainda de tornar-se rico em virtude de 
dadivas, geralmente antecipadoras de herança futura. 
Se assim é alíquotas do imposto apenas proporcionais não alcançarão o objetivo, pois são neutras 
quanto a esse aspecto. Somente a tributação progressiva é capaz de produzir efeitos extrafiscais de 
correção de desigualdade desse tipo. 
Parecer:   
   O Substitutivo acolheu princípio básico do Anteprojeto da Subcomissão "V.a", no sentido de 
preservar ao máximo a autonomia dos Estados e Municípios.  
Em consequência desse posicionamento, procurou ela restringir o número das disposições 
constitucionais sobre:  
os princípios aplicáveis ao imposto sobre herança e os princípios aplicáveis ao Imposto sobre 
veículos - IPVA e reservando a essas entidades competência plena para a estruturação de seus 
impostos, inclusive no que relaciona com incidência e normas específicas sobre fato gerador, base 
de cálculo e contribuintes, com um mínimo de limitações necessárias à harmonia e funcionalidade do 
Sistema Tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00392 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do artigo 15 do substitutivo  
da comissão a seguinte redação:  
"Art. 15 ....................................  
§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá  
as alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação". 
Justificativa: 
Não se justifica o quórum qualificado de dois terços para a fixação das alíquotas do imposto sobre 
circulação de mercadorias e prestação de serviços nos casos que o anteprojeto especifica. 
Com efeito, a exigência viria gerar grande inflexibilidade no ajustamento das alíquotas e dificultar o 
caminho desejável de chegar-se a não incidência das operações interestaduais. No sistema vigente, 
o quórum é simples e nunca gerou qualquer problema. 
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas. É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00399 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do artigo 15. 
Justificativa: 
Criar adicional de imposto já instituído é uma distorção de qualquer sistema tributário, para não dizer 
uma aberração. 
Adotar adicional de imposto para esfera de governo diferente daquela da qual esse imposto pertença, 
é uma distorção ainda maior, ferindo princípios defendidos pelo próprio sistema que estamos 
pretendendo adotar. 
O adicional do Imposto de Renda para ser cobrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, além de 
configurar distorções ao sistema tributário, é uma impropriedade do social, aumentando a carga 
tributária sobre todos os setores de economia, principalmente sobre o trabalho assalariado. Além de 
ser impropria, é injusta. 
Quanto ao aspecto de natureza financeira, esse instrumento deverá favorecer os Estados onde se 
concentram as sedes das grandes empresas e dos conglomerados financeiros em geral situados no 
eixo Rio/São Paulo, em detrimento do restante das demais unidades federadas, agravando as 
disparidades regionais, caminhando em sentido contrário do que pretende-se com adoção de um 
novo sistema tributário. 
Estas são as razões pelas quais proponho a retirada do parágrafo 1º do artigo 15. 
Parecer:   
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00414 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:   
   1) Suprimam-se do Substitutivo do Relator:  
a) a alínea "a", do item II, do § 9o, do Art. 15  
b) a alínea "e", do item II, do § 11, do Art. 15.  
2) Inclua-se, em consequência, o seguinte  
artigo, onde couber:  
Art.......- A União não concederá isenção  
total ou parcial de imposto estadual ou municipal  
sem a correspondente indenização financeira aos  
Estados ou Municípios, na forma da lei complementar. 
Justificativa: 
Os incentivos às exportações são objeto de política econômica, e por isso, passiveis de mudança 
com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição. 
Deste modo, transferem-se para a legislação complementar as definições especificas acerca da 
questão, as quais poderão variar e ser ajustadas em função dos eventuais interesses do País. 
Assim é que, visando corrigir essas imperfeições do Substitutivo do Relator, estamos propondo, data 
vênia, a supressão da alínea a, do item II, do § 9º, do art.15, e da alínea e, do item II, do § 11 do 
art.15, acrescentando-se, compensatoriamente, dispositivo que obrigue a União indenizar os Estados 
e Municípios de possíveis prejuízos oriundos de isenções totais ou parciais de impostos concedidos 
por interesse nacional, de conformidade com o que dispuser a lei complementar. 
Prevalecendo nossa sugestão, a lei federal garantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de 
benefício fiscal ou outros considerados de relevante interesse da economia nacional e, por outro, 
estabeleceria a forma e os montantes dos ressarcimentos financeiros aos Estados e ou Municípios, 
de modo que não sejam estes prejudicados, como atualmente, com perdas irreparáveis de receita. 
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:00419 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:   
   Suprima-se o § 1o, do Art. 15, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
Trata-se de dispositivo que estabelece evidente conflito de competência tributária entre a União, de 
um lado, e os Estados e o Distrito Federal, de outro. 
Outrossim, a faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um adicional ao imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza conduzirá, inevitavelmente, à uma guerra fiscal entre 
eles, do que redundará graves riscos para a sobrevivência do próprio Sistema Tributário Nacional. 
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Por fim, não nos parece também ser este o caminho mais adequado para se gerar receita para os 
Estados, mesmo porque somente aqueles mais ricos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) 
contariam com potencial significativo de tributação, ainda assim em detrimento da União. 
Parecer:   
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00430 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprime o § 1o. do artigo 15.  
Art. 15. ....................................  
§ 1o. Os Estados e do Distrito Federal  
poderão instituir, até o limite de cinco por cento  
do valor do imposto devido à União, um adicional  
ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão do adicional de até 5%, ao imposto de renda, pois sua instituição beneficiaria 
apenas os Estados mais ricos, basicamente São Paulo e Rio de Janeiro, onde se concentra mais de 
oitenta por cento (80%) da arrecadação desse tributo, conforme dados do 7º quadrimestre de 1987. 
Obviamente, os Estados menos desenvolvidos não teriam condições para instituir esse adicional, seja 
por falta de matéria tributável, seja pela inconveniência de elevar ainda mais a carga tributária 
incidente sobre as empresas instaladas em seu território, as quais já se encontram desfavorecidas, 
relativamente às sediadas em São Paulo e Rio de Janeiro, quanto à dimensão do mercado local e às 
economias externas. 
Vislumbra-se, ai a possibilidade de “guerra fiscal” e suas danosas consequências, com Estados 
desenvolvidos procurando atrair investimentos para seus territórios, mediante o recurso à não-
incidência ou devolução do adicional. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00435 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
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Texto:   
   Altera o § 1o., os itens I e II do § 9o. e as  
alíneas "e", "f" e "g" do item II do § 11 do artigo 15.  
Art. 15. ....................................  
§ 1o. Os Estados e o Distrito Federal poderão  
instituir, até o limite de cinco por cento do  
valor do imposto arrecadado pela União, um adicional ao  
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.  
§ 9o. ......................................  
I - incidirá, também sobre a entrada em  
estabelecimento comercial, industrial ou produtor,  
de mercadoria importada do exterior por seu  
titular, inclusive quando se tratar de bens  
destinados a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento; e  
II - não incidirá:  
a) sobre operação que destinem ao exterior  
produtos industrializados, bem como sobre serviços  
destinados ao exterior;  
b) ..........................................  
§ 11. ......................................  
e) excluir da incidência do imposto, nas  
exportações para o exterior outros produtos além  
dos mencionados no item II do § 9o.  
f) prever hipóteses de manutenção de crédito  
relativamente a exportações para o exterior, de  
serviços, de produtos industrializados, e de  
outros produtos excluídos da incidência, na forma  
da alínea "e";  
g) regular a forma como, mediante deliberação  
da União, dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
concedidos e revogados. 
Justificativa: 
Quanto ao adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (§ 1º), entende-se 
que ele deve incidir sobre o montante efetivamente arrecadado, sendo injusto fazê-lo recair sobre o 
imposto devido e não pago, quer por serem deduzidos incentivos e reduções, quer por simples 
inadimplência. 
Propõe-se a supressão da incidência do ICMS sobre serviços prestados no exterior, por se constituir 
em flagrante violação ao princípio da territorialidade, podendo acarretar retaliações no exterior, em 
detrimento das exportações brasileiras de serviços. Além disso, haveria superposição de incidências, 
eis que sobre as remessas de numerário em pagamento dos serviços já incidiria o imposto de renda. 
Quanto à alteração do item II do § 9º, julga-se necessário tornar ampla a imunidade relativa aos 
serviços, tendo em vista o futuro aumento de sua importância para o balanço de pagamentos do País. 
As alterações das alíneas “a”, e “f” e “g” do § 11 objetivam respectivamente: 

1) Compatibilizar a redação com a proposta para a alínea “a” do item II do parágrafo 9º; 
2) Compatibilizar a redação com a proposta para a alínea “e”; 
3) Incluir a União no processo deliberativo ali referido, uma vez que é titular do ICMS nos 

Territórios Federais, nos termos do artigo 3º do Substitutivo. 
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:00441 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Altera o § 8o. do art. 15.  
Art. 15 ....................................  
§ 8o. A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto sobre produtos industrializados, exceto  
quando a operação configure hipótese de incidência  
de ambos os tributos. 
Justificativa: 
A expressão utilizada no § 8º do art.15 do Anteprojeto da Comissão, para excluir o IPI da base de 
cálculo do ICM: “...quando a operação se realizar entre contribuintes”, deixa a desejar, pois a 
operação pode ser realizada entre contribuinte e responsável tributário, e constituir hipótese de 
incidência dos dois tributos retro mencionados. 
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:00447 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Substitutivo ao Anteprojeto do Relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças.  
Dê-se à Alínea "a", do item II, do § 9o. do artigo 15, a seguinte redação:  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, devendo a União  
ressarcir os Estados e o Distrito Federal pela  
perda de 45% da receita que deixaram de arrecadar  
em decorrência da não incidência". 
Justificativa: 
Os problemas encontrados pelo exportador advêm da resistência dos Estados da Federação em 
assumir o ônus decorrente da desoneração do ICM que deveria incidir na exportação de produtos 
industrializados. 
Da mesma forma, são apontadas como distorção ou desoneração indevida, os casos em que a 
matéria prima é adquirida num Estado e industrializada e exportada através de outro. O segundo 
Estado além de desonerar a operação final, ainda terá que arcar com o ônus de ressarcimento ao 
exportador pelo ICM recolhido aos cofres do primeiro Estado quando da aquisição da matéria prima. 
Por esta razão, a principal reivindicação dos Estados Federativos é a criação de Fundo com recursos 
da União, com o objetivo de ressarcimento do ICM não recolhido em razão da desoneração. 
A instabilidade financeira dos Estados, bem como a polêmica entre Governo Federal e os Estaduais 
relacionada à assunção do ônus decorrente da desoneração fiscal na exportação e ainda os 
problemas encontrados pelo exportador, já mencionados, demonstram a necessidade de Norma 
Constitucional Clara a respeito da matéria. Sérias consequências para o fluxo de moeda estrangeira 
gerada pela atividade de exportação poderão advir caso persista a indefinição. 
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A Norma Constitucional deverá dispor sobre a distribuição do ônus relacionado à desoneração fiscal 
entre os Estados Federativos e a União. 
A emenda, partindo da hipótese de a Assembleia manter o dispositivo que exclui os Estados de renda 
“per capta” superior à nacional, procura atender os Estados exportadores de regra abrangidos na 
restrição referida. 
Os Estados da Região Sul e Sudeste, na hipótese em tela, perderão cerca d e7% de sua receita. 
Esses mesmos Estados, em sua maioria, sofrem hoje uma perda em torno de 20 a 25% do total da 
receita do ICM, em razão da não incidência desse tributo nas operações de exportação de 
manufaturados. 
Daí a presente emenda que visa criar um mecanismo de ressarcimento, obrigando a União a 
indenizar os Estados exportadores em 45% da receita que não será realizada em razão daquela 
exclusão. 
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:00457 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "g" do § 11 do art. 15 do Substitutivo a seguinte redação:  
"g) - regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
concedidos e revogados, desde que sejam por quem  
tenha o poder de tributar 
Justificativa: 
Procuramos, com a emenda, atender apelo que recebemos da Associação dos Fiscais Fazendários 
de Niterói, no Rio de Janeiro, no sentido de que as isenções concedidas pela União sobre fatos 
geradores de tributos dos Estados sejam abolidas do nosso ordenamento jurídico-constitucional trata-
se, em verdade, de uma “cortesia com o chapéu alheio”, que configura um claro desrespeito à 
autonomia estadual. 
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:00477 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Nova redação aos art. 15 e 16 do substitutivo  
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
No art. 15, suprimir referências ao imposto  
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sobre prestações de serviços.  
O art. 16 passa a ter seguinte redação:  
"Art. 16 - Compete aos Municípios, instituir impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - prestações de serviços"  
Suprimir o art. 24. 
Justificativa: 
O imposto sobre vendas a varejo de mercadorias (art.15, II) teria uma conotação de bitributação, com 
a mesma base de cálculo do imposto de circulação de mercadorias, ferindo o princípio que impede a 
criação de impostos que tenham fato gerador ou base de cálculo de impostos já instituídos. 
Dessa forma, a retirada desse imposto sobre serviços, já tradicionalmente da esfera municipal. 
Consequentemente é retirado da base do ICM a prestação dos serviços, ficando alterado, também, o 
art.15. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos municípios brasileiros viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00478 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir o parágrafo 1o. do Art. 15 do  
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças. 
Justificativa: 
A possibilidade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda de proventos de qualquer natureza 
a ser arrecadado pelos Estados e Direito Federal significaria de fato a introdução do imposto de renda 
estadual. 
Considerando que a Constituição não deve estabelecer alíquotas e que parcela do Imposto de Renda 
e provento de qualquer natureza será repassada aos Estados, Distrito Federal e Municípios através 
dos Fundos de Participação, é suficiente que esse adicional seja considerado na definição das 
alíquotas. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00515 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda à letra b do inciso II do § 9o. do art. 15 do Substitutivo da Comissão do Sistema  
Tributário.  
Art. 15 - ..................................  
§ 9o. - ....................................  
II - ........................................  
b - sobre operações que destinem a outros  
Estados combustíveis líquidos e gasosos garantida,  
em qualquer caso, a manutenção do crédito  
referente às operações anteriores, no Estado de origem. 
Justificativa: 
Suprimiu-se a expressão “e energia elétrica”, posto que desnecessária; na hipótese não se contempla 
uma operação mercantil, mas a prestação de um serviço público federal que, mesmo prestado em 
regime de concessão não tem desnaturada a sua natureza. 
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:00520 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso 
Substitutivo, tornando-o mais completo, ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o 
Substitutivo reflita seu conteúdo parcial. 
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   EMENDA:00538 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Incluir, no Art. 15, o item VI e os parágrafos 12, 13 e 14 a saber:  
"Art. 15. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - ........................................  
VI - a extração, a circulação, a  
distribuição, ou o consumo dos minerais do país  
enumeradas em lei, imposto que incidirá uma só vez  
sobre qualquer dessas operações, excluída a  
incidência de outro tributo sobre elas.  
............................................  
§ 12. A receita proveniente do imposto de que  
trata o item VI será rateada entre o Estado,  
Distrito Federal e Município onde se localiza a  
jazida, na proposição de 75% (setenta e cinco por  
cento) para o Estado ou Distrito Federal e 25%  
(vinte e cinco por cento) para o Município.  
§ 13. As indústrias consumidoras de minerais  
do país poderão abater o imposto a que se refere o  
item VI do imposto sobre circulação de mercadorias.  
§ 14. O Senado Federal, mediante resolução  
tomada por iniciativa do Presidente da República e  
aprovada pela maioria absoluta de seus membros  
estabelecerá as alíquotas e valores tributáveis do  
imposto sobre minerais do País." 
Justificativa: 
A variedade de condições de cada minério e mina torna impossível generalizar, em termos nacionais, 
ou mesmo regionais, a medida da capacidade contributiva da extração mineral. 
As condições de acesso à mina ou de extração do minério podem determinar que duas minas, de 
mesma substância mineral, situadas na mesma região, tenham custos de extração e transportes bem 
distintos, com o que a incidência suportada por uma pode tornar antieconômica a exploração da 
outra. 
Torna-se, pois, imperioso, que a nova Constituição crie, tendo em vista as peculiaridades dos 
diferentes bens minerais, tributo de características próprias, estabelecendo alíquotas e valores 
tributáveis diferenciados, que completem, a um só tempo, o tipo de minério, a região produtora, o 
destino do produto e o tipo de mercado (interno ou externo), enfim, que seja consentâneo dom a real 
capacidade contributiva de cada substância mineral. 
Quanto ao § 14 proposto, alíquotas diferenciadas por bens minerais se justificam pelo fato de 
substancias minerais diversas terem valores totalmente diferentes, mil vezes ou mais, como, por 
exemplo, areia e ouro ou diamante. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00540 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o, ao item II do § 11, suprima-se o § 7o. e renumere-se os seguintes,  
todos do artigo 15:  
"§ 6o. As alíquotas internas e de exportação  
de que trata o item III serão fixados pelo Senado  
Federal e serão uniformes em todo o território  
nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino."  
"II - quanto ao imposto de que trata o item II:  
"a) regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais terão  
sua concessão autorizada;  
b) disciplinar a aplicação das alíquotas em  
operações e prestações interestaduais e a  
respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
c) dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
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 
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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:00541 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea "b" do item II, do § 9o., do Artigo 15 do Substitutivo do Relator:  
Art. 15. ....................................  
§ 9o.........................................  
II - ......................................  
a) ..........................................  
..................................................  
b) sobre operações que destinem a outros  
Estados combustíveis líquidos e gasosos derivados  
de petróleo e energia elétrica, garantida, em  
qualquer caso, a manutenção do crédito referente  
às operações anteriores, no Estado de origem. 
Justificativa: 
O Substitutivo contemplar, com a isenção pretendida, os combustíveis derivados do álcool, o que 
implica em perda substancial de receita para os Estados produtores, o que não é certamente o 
espírito do Relator. 
A emenda atende o objetivo do Relator, sem o inconveniente apontado.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento 
   
   EMENDA:00542 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   dá nova redação ao Art. 15, § 6o.:  
Art. 15 ....................................  
§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III da resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelece:  
I - as alíquotas aplicáveis:  
a) às operações interestaduais e de exportações;  
b) às operações realizadas com lubrificantes,  
combustíveis, energia elétrica e minerais.  
II - as alíquotas mínimas a serem observadas  
pelos Estados e Distrito Federal nas operações  
internas e nas prestações de serviços, não  
compreendidas na letra "B" do item anterior, que  
não poderão ser inferiores àquelas fixadas para as  
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operações interestaduais, reputando-se operações  
internas também as interestaduais realizadas para  
o consumidor final. 
Justificativa: 
A presente emenda visa dar nova redação ao § 6º do art. 15 do Substitutivo da Comissão do Sistema 
Tributário, Orçamento e Finanças de forma a restabelecer a proposta contida no § 5º do art. 14 do 
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, que, em nossa 
opinião, dispõe de forma mais adequada e correta sobre o assunto. 
Assim esta Emenda visa manter no Senado Federal o poder de fixar as alíquotas não só para as 
operações e prestações interestaduais e de exportações (como foi aceito pelo substitutivo da 
Comissão), mas também para as operações internas, as quais não poderão ser inferiores à alíquotas 
que vier a ser estabelecida para as operações interestaduais (o que não foi incluído na relação do 
substitutivo da Comissão). 
Esta medida permitirá que o Senado Federal, onde as unidades federativas têm representação 
igualitária, fixa as alíquotas mínimas para as operações internas em um nível, que evite distorções, 
como profundas repercussões econômicas e sociais das decisões unilaterais de qualquer unidade 
federativa. 
Ademais, seria bastante temerário atribuir às Unidades Federativas, “per si”, em matéria de tamanha 
relevância para todo o país, e competência para fixarem, de forma isolada as alíquotas de imposto 
capazes de conduzirem a uma verdadeira “guerra fiscal” entre Estados. 
Por outro lado, a emenda ao acrescentar a letra “b” do 6º, do art. 15º, visa atribuir também ao Senado 
a fixação de alíquotas para as operações realizadas com lubrificantes, combustíveis, energia elétrica 
e minerais. Esta providencia se justifica plenamente vez que o Senado, em função de sua própria 
representatividade, é quem melhor pode deliberar a respeito de matéria com repercussões tão 
amplas em todo o País. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte porquanto contribui para o aprimoramento do nosso Substitutivo. Em consequência, 
estamos modificando o dispositivo a que a Emenda se reporta, para propor que as alíquotas 
aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, sejam estabelecidos pelo Senado Federal, por 
resolução aprovada por dois terços de seus membros.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00548 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   No artigo 15, dê-se nova redação ao § 6o. e à  
alínea "h" do item II do § 11, suprima-se o § 7o.  
e renumere-se os seguintes:  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o item III:  
"I - resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros interestaduais e  
de exportação:  
"II - nas operações e prestações internas,  
salvo deliberação em contrário dos Estados e do  
Distrito Federal, nos termos do disposto na alínea  
"g" do item II do § 11, nenhuma unidade da  
Federação estabelecerá, direta ou indiretamente,  
alíquota inferior às que o Senado Federal fixar  
para as interestaduais;  
"III - nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota interestadual  
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corresponderá sempre à parcela do tributo  
atribuída ao Estado de origem, cabendo ao Estado  
de destino a tributação da diferença resultante da  
aplicação da alíquota interna;  
"IV - nas operações e prestações  
interestaduais realizadas diretamente para  
consumidor final e em outras indicadas em Lei  
Complementar, será aplicada, para efeitos de  
cobrança do imposto, a alíquota interna."  
"h) disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como vendas diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de 
mercadorias para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais não 
contribuintes do imposto. 
Ora, é de fundamental importância a participação do Estado Consumidor em todas as operações 
interestaduais, do contrário estar-se-á consagrando uma discriminação totalmente inadequada. 
De fato, o próprio Anteprojeto, o artigo nº 11, veda aos Estados e Distrito Federal estabelecer a 
diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as 
disposições agora emendadas conflitavam abertamente com esse princípio, ao permitir uma 
tributação reduzida em diversas operações e prestações com mercadorias e serviços oriundos de 
outros Estados, em detrimento daqueles produzidos dentro de suas fronteiras. 
As emendas dos demais itens representam uma adequação das disposições constantes dos §§ 6º e 
7º do Anteprojeto, além de prever o disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das 
alíquotas nas operações e prestações interestaduais. 
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:00576 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Na Seção IV: dos Impostos dos Estados e Distrito Federal  
Excluir do artigo 15 o item III, e incluir os seguintes itens:  
III. Imposto sobre operações relativas à  
Circulação de coisas móveis corpóreas, exceto  
títulos de crédito, realizadas por comerciantes,  
industriais ou produtores e outras categorias que  
a lei complementar estabelecer, e sobre a  
prestação de serviços.  
VI. Imposto sobre a transmissão de  
propriedade de veículos automotores.  
VII. Contribuições de melhoria, de custeio  
resultante do uso do solo urbano e para controle  
ou eliminação de atividade poluente. 
Justificativa: 
A introdução do imposto ao valor agrupado ICM, IPI e ISS é medida da maior racionalidade que 
produzirá uma ampliação mais que proporcional da receita pela eficiência maior que implica. 
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Racionaliza a fiscalização e favorece a diferenciação de alíquotas permitindo zerar a alíquota de 
certos bens essenciais. 
A criação do imposto de transmissão de veículos usados é imprescindível para que esta operação 
seja tributada. É quase impossível a cobrança do ICM aí pois quase todas as operações são 
transformadas em vendas entre pessoas. O pagamento na transmissão de propriedade elimina o 
custo de fiscalização e produzirá uma importante receita. Naturalmente que este imposto substitui o 
IVA (ICM). 
Finalmente, as contribuições propostas permitem a Estados e Municípios uma correta relação entre o 
gasto público provocado e seu causador, aliás como o princípio defendido no artigo 1º item III § 1º 
deste relatório. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00585 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   O inciso IV do atual Substitutivo em seu artigo 15 ficará assim redigido:  
(IV) - propriedade de veículos automotores  
Acrescente ao inciso acima o seguinte parágrafo:  
§ - o imposto de que trata o inciso (IV) terá 50% (cinquenta por cento) de sua captação  
destinada aos municípios. 
Justificativa: 
Os Estados aos poucos não mais precisarão exurpar dos municípios tributos que lhes definam 
autonomia cada vez mais consolidada. Os veículos geram necessidade inadiável, principalmente as 
de natureza urbana. 
Ficam aos Estados as operações relativas à circulação de mercadorias, e elas constituem, na 
realidade, a grande massa financeira a que se permite administrar. Como o país marchará para o 
desenvolvimento, o fato que gera este imposto crescerá sempre mais, dando ensejo a uma vantajosa 
receita que satisfará os programas de custeio e investimentos dos Estados. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda propondo a adoção de texto já acolhido no Substitutivo .  
Consequentemente, a proposição é de se considerar prejudicada.  
- Prejudicada. 
   
   EMENDA:00587 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   1 - Suprimir no artigo 15 do anteprojeto  
integralmente os incisos I, II, e V e § 1o., 2o. e 3o.  
2 - Modificar o artigo 16 desse substitutivo  
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ficando assim redigido:  
"Art. 16 - Compete aos Municípios instituir  
impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - transmissão "inter vivos", a qualquer  
título por ato oneroso, de bens imóveis, por  
natureza e acessão física, e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como  
cessão de direitos a sua aquisição;  
III - transmissão "causa mortis" a doação de  
quaisquer bens ou direitos;  
VI - propriedade territorial rural;  
V - vendas a varejo de mercadorias.  
§ 1o. - o imposto de que trata o item I não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante de adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de imóveis ou  
arrendamento mercantil.  
§ 2o. - as alíquotas dos impostos de que  
tratam os itens I e II não excederão os limites  
estabelecidos em resolução do Senado Federal.  
§ 3o. - Cabe à lei complementar fixar as  
alíquotas máximas do imposto de que trata o item V. 
Justificativa: 
Nossa luta nesta Constituinte, representando os anseios da população que representamos, o que é 
desejo também de todos os brasileiros, tem sido com o objetivo de não mais ver os Prefeitos - sem 
exceção – de pires na mão, de chapéu recolhendo os minguados recursos que lhes são destinados. 
Os Prefeitos merecem melhor tratamento. Precisam administrar a célula social que lhes for confiada 
pelo voto. E nós precisamos ter uma ótica avançada de que o país em crescimento, não precisa dotar 
o Estado de competência para instituir impostos, cujo local gerador é município. A circulação de 
Mercadorias, com o advento do crescimento, sustentará cada unidade da federação, sobejando 
recursos para auxiliar supletivamente os municípios. Lógico que diante de uma crise como esta que o 
país atravessa não podemos vislumbrar fartura. Mas isso ocorrerá e a grande tônica é a 
descentralização tributária. 
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:00594 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JESSÉ FREIRE (PFL/RN) 
Texto:   
   - Suprima-se o parágrafo primeiro, do inciso V, do artigo 15.  
Na verdade, para liberar-se a economia, não  
será possível agravá-la com uma hiper tributação.  
Não tem sentido aumentar-se a carga  
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tributária, quando necessário se torna diminuí-la.  
Admitir-se um adicional de imposto, de até  
cinco por cento, é aceitar-se uma bitributação, o  
que não se torna aconselhável. 
Justificativa: 
Na verdade, para liberar-se a economia, não será possível agravá-la com uma hiper tributação. 
Não tem sentido aumentar-se a carga tributária, quando necessário se torna diminuí-la. 
Admitir-se um adicional de imposto, de até cinco por cento, é aceitar-se uma bitributação, o que não 
se torna aconselhável. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00608 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Incluir o inciso VI do Art. 13 e em  
consequência suprimir o inciso V do Art. 15.  
Art. 13. ..................................  
VI - Propriedade Territorial Rural 
Justificativa: 
A permanência do Imposto Territorial Rural (ITR) no âmbito da União é prática de política tributária a 
ser preservada no contexto da realidade social e política-jurídico do país. 
O IRT é poderoso instrumento de política fiscal, que pode ser utilizado com objetivos de 
racionalização, modernização e democratização da estrutura agrária do País. Para cumprir esses 
objetivos, deve permanecer na competência da União, por ser mais distante e mais imune às 
pressões e resistências locais de grandes proprietários de terra, que usualmente exercem influência 
sobre os poderes públicos estaduais. 
Estas certamente limitarão a utilização desse instrumento fiscal, eventualmente, em oposição aos 
seus interesses nem sempre coincidentes com a necessidade de reforma e modernização da 
estrutura agrária. 
Parecer:   
   Ao enumerar os impostos de competência da União, o Substitutivo teve em mira eliminar a maior 
das distorções de nosso Sistema Tributário: a sua excessiva centralização. Por isso, os impostos 
atribuídos à União ficaram reduzidos ao II, IE, IR, IPI e IOF. Os demais impostos, que antes 
pertenciam à União, passaram à competência dos Estados, com o fim de dar-lhes a indispensável 
autonomia financeira.  
Assim, a introdução de outros impostos na competência da União viria a restabelecer a concentração 
de rendas ao nível federal; do mesmo modo, a redução da competência da União, além do que 
consta do substitutivo, viria deixá-la carente de recursos para desincumbir-se de suas funções 
normais. A distribuição de competência feita pelo Substitutivo representa o justo termo, tendo em 
vista que ela se completa com a partilha de impostos e com as transferências através do Fundo 
de Participação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00613 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 235  

 

Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo da Comissão do Sistema  
Tributário o, Orçamento e Finanças.  
Suprimir a alínea "e" do item II, § 11 do Artigo 15. 
Justificativa: 
Tem se constituído prática abusiva no âmbito da Federação a não incidência, por decisão de nível 
superior de governo, de impostos dos Estados e Municípios, sem que estes sejam ouvidos ou 
compensados. 
A norma cuja supressão é proposta traz a institucionalização desta prática com relação ao ICM, o que 
resultará em graves prejuízos e vulnerabilidade para as finanças dos Estados. 
Além do mais, já está estatuída a não incidência sobre as operações que destinem ao Exterior 
produtos industrializados, que nos últimos anos foi um dos graves problemas enfrentados pelos 
estados, embora agora compensado com, por exemplo, a ampliação do FPE, entre outros 
mecanismos característicos do novo sistema tributário. 
Isto não abre crédito, porém, à União, para que possa dispor do mais importante componente da 
receita estadual – e indiretamente dos municípios, na proporção de ¼ - quando dispõe ela própria do 
imposto de exportação que pode utilizar como mecanismo de estimulo para atender a objetivos de 
política econômica. 
O novo sistema tributário estabelece um novo pacto financeiro na Federação, a partir do qual não 
podemos persistir estas vulnerabilidades. 
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:00615 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
Dê-se a seguinte redação à alínea "g", item  
II, § 11 do Artigo 15:  
g) - regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
concedidos e revogados, permitida sua adoção e  
decisão em âmbito regional. 
Justificativa: 
Objetiva a complementação possibilitar que, no âmbito regional, os Estados possam adotar a decidir 
quanto à concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais com vistas a sua 
utilização como instrumentos de política econômica ou de fomento, prescindindo de decisões a nível 
e âmbito nacional, como no atual sistema do CONFAZ, onde a unanimidade se faz indispensável, 
fazendo com que decisões do interesse especifico e peculiar de uma região possam ser 
obstaculizados pelo único voto discordante do representante de uma unidade da federação 
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eventualmente desvinculada ou até desconhecer da problemática especifica de outra área deste País 
continental e heterogêneo. 
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:00618 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   V - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
Art. 15. ............................. 
V ............................... 
§ 2o. - Suprimir. 
Justificativa: 
Não se justifica penalizar os pobres com a cobrança do imposto de transmissão “inter vivos” e isentar 
“a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 
jurídica”. 
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:00619 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 10 do Art. 15 do Substitutivo da Comissão V.  
Art. 15 - ..................................  
..................................................  
I - ......................................  
II - ......................................  
III - ......................................  
IV - ......................................  
V - propriedade territorial rural.  
..................................................  
§ 10 - O imposto de que trata o item V:  
a) incidirá sobre o imóvel rural e sua base  
de cálculo será o valor venal da terra nua;  
b) excluirá a incidência de qualquer imposto  
sobre a produção e circulação dos produtos  
provenientes da exploração do imóvel rural;  
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c) não incidirá sobre pequenas glebas rurais,  
nos termos definidos em lei estadual. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a utilização do imposto sobre a propriedade territorial rural como instrumento 
eficaz para a transformação social e econômica na área rural do País. 
Adotando-se, em relação às propriedades territoriais rurais, apenas a incidência do imposto sobre 
elas, com exclusão da incidência de qualquer imposto sobre o que nelas for produzido e 
comercializado, poder-se-á imprimir considerável desenvolvimento às atividades da agricultura, 
aumentando-se a produção agrícola e obtendo-se melhor  diversificação desta. 
As medidas propostas objetivam, ainda, fazer retornar à sociedade anualmente parte da valorização 
fundiária gerada pelo desenvolvimento comunitário e pelo investimento público, bem como evitar a 
alta dos valores das terras cultiváveis. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00628 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no parágrafo primeiro do art. 15 do  
substitutivo, após a expressão "... proventos de  
qualquer natureza", a expressão "..., exceto os salários". 
Justificativa: 
Esse imposto adicional, atingindo os assalariados, vem penalizar mais ainda a situação dessa 
camada social, o que consideramos injusto. 
Parecer:   
   Pela análise da Emenda do nobre Constituinte, observamos que nela se propõe imunidade 
tributária para determinada categoria de contribuintes.  
Entendemos que o sistema tributário constitucional não deve acolher tratamentos diferenciados em 
relação a quaisquer categorias de pessoas, grupos ou classes sociais, porquanto eles implicam, sem 
dúvida alguma, discriminações incompatíveis com os princípios da tributação, cuja observância é 
fundamental para a própria estabilidade e equilíbrio do Sistema Tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00632 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea a do inciso II do 9o. do art. 15 do substitutivo. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 238  

 

A incidência de imposto de circulação sobre bens exportados, além de reforçarem as receitas dos 
Estados, contempla com tratamento equânime os consumidores, tanto nacionais como estrangeiros, 
sobre os quais recaem, realmente, o ônus do tributo. 
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas. É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00648 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do item V do artigo 15 do  
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças, com a consequente  
renumeração dos parágrafos seguintes. 
Justificativa: 
Mais uma vez se cogita de institucionalizar mecanismos que possibilitem ao poder público cobrar 
mais impostos. E, como sempre, sobre renda e proventos, a indicar, novamente, que os assalariados 
continuarão penalizados, dada a facilidade de cobrança na fonte e de pressões sobre a fonte 
pagadora dos proventos. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00649 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do artigo 15 do  
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças, com a consequente  
renumeração dos parágrafos subsequentes. 
Justificativa: 
A eliminação da restrição contida no referido parágrafo vem ao encontro das reivindicações dos 
governos estaduais, no que tange à obtenção de maior grau de autonomia financeira e administrativa, 
um dos princípios que inspiram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
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 
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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:00650 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir os parágrafos 6o., 7o., 8o., 9o. e  
respectivos itens e alíneas e o § 10, do artigo 15  
do Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças. 
Justificativa: 
A nova Carta Magna deve reger-se por princípios, ficando os critérios distributivos e operacionais 
melhor posicionados na legislação complementar, como previsto no § 11 do referido artigo. 
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:00652 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e  
acrescente-se o § 12 ao art. 15:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 15, § 12)":  
§ 12. A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (13, V). 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediários, de cartões de crédito e de financeiras, têm 
ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois grandes 
empresas, dada sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de crédito 
e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço de venda, ao 
passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação 
integral do imposto sobre mercadorias. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
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objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00660 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. 15, Parágrafo 9o. inciso II, b  
Suprima-se a expressão:  
"... combustíveis líquidos e gasosos..." 
Justificativa: 
Ao que parece, misturaram-se coisas diversas, que não toleram a pretendida assemelhação. 
A negociação de energia elétrica, como base de imposição pelo imposto estadual de vendas 
mercantis, é uma novidade marcante, que provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação 
apropriada. 
Parece razoável, assim, que se queira afastar a incidência do tributo estadual nas operações que 
envolvam mais de um Estado, tanto mais que a produção de energia elétrica é, atualmente, 
concentrada em avultadas unidades de geração, localizadas em alguns Estados, grandes 
exportadores desse bem. 
Já no tocante ao petróleo e seus derivados, o panorama é totalmente diverso. 
Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Considerações (anterior à E.C. nº 18/64) os Estados cobravam 
esse imposto sobre as operações com combustíveis líquidos e gasosos; portanto, existe experiência 
acumulada acerca de tal imposição, que historicamente pertencia aos Estados. 
Além disso, o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos são mercadorias como outras quaisquer, 
de modo que a regulamentação da prática impositiva não exigirá esforço de adaptação, quando 
comprada com sistema vigente. 
Cabe considerar, ademais, que a produção dessas matérias se acha largamente disseminada pelas 
diversas unidades da Federação. 
Não parece, assim, que haja motivo que justifique a não incidência do tributo mercantil estadual nas 
operações entre Estados, privando os produtores de receita legitima, agravada a perda com a regra 
de “manutenção do crédito referente às operações anteriores”. 
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:00663 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
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Texto:   
   Art. 15, § 11, Inciso II, letra d  
Suprima-se a expressão  
"... das operações relativas à circulação de mercadorias e..." 
Justificativa: 
Na prática atual do ICM, inexistem dúvidas sobre a definição do local das operações, tanto por força 
da legislação como em decorrência dos ajustes interestaduais, fixados ao longo dos anos. 
Onde ainda existem conflitos é no tocante à tributação dos serviços, agora transferidos à alçada 
estadual. 
Portanto, torna-se desnecessário regular o local das operações relativas à circulação de mercadorias, 
devendo ser excluída do texto essa expressão. 
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:00667 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   DÊ-SE NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "a" DO ITEM II DO § 9o. DO ART. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00668 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
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Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurado aos Estados e Distrito  
Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promover." 
Justificativa: 
A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outro Estado produtor. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
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:00681 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. 15, Parágrafo 9o., inciso II, b  
Suprima-se a expressão:  
"... combustíveis líquidos e gasosos..." 
Justificativa: 
Ao que parece, misturaram-se coisas diversas, que não toleram a pretendida assemelhação. 
A negociação de energia elétrica, como base de imposição pelo imposto estadual de vendas 
mercantis, é uma novidade marcante, que provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação 
apropriada. 
Parece razoável, assim, que se queira afastar a incidência do tributo estadual nas operações que 
envolvam mais de um Estado, tanto mais que a produção de energia elétrica é, atualmente, 
concentrada em avultadas unidades de geração, localizadas em alguns Estados, grandes 
exportadores desse bem. 
Já no tocante ao petróleo e seus derivados, o panorama é totalmente diverso. 
Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Considerações (anterior à E.C. nº 18/64) os Estados cobravam 
esse imposto sobre as operações com combustíveis líquidos e gasosos; portanto, existe experiência 
acumulada acerca de tal imposição, que historicamente pertencia aos Estados. 
Além disso, o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos são mercadorias como outras quaisquer, 
de modo que a regulamentação da prática impositiva não exigirá esforço de adaptação, quando 
comprada com sistema vigente. 
Cabe considerar, ademais, que a produção dessas matérias se acha largamente disseminada pelas 
diversas unidades da Federação. 
Não parece, assim, que haja motivo que justifique a não incidência do tributo mercantil estadual nas 
operações entre Estados, privando os produtores de receita legitima, agravada a perda com a regra 
de “manutenção do crédito referente às operações anteriores”. 
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Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas. É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00683 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   No art. 15, dê-se nova redação ao § e à  
alínea "h" do item II do § 11, suprima-se o § 7o.  
e renumere-se os seguintes:  
"§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o item III:  
"I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação;  
"II - nas operações e prestações internas,  
salvo deliberação em contrário dos Estados e do  
Distrito Federal, nos termos do disposto na alínea  
"g" do tem II do § 11, nenhuma unidade da  
Federação estabelecerá, direta ou indiretamente,  
alíquota inferior às que o Senado Federal fixar as  
interestaduais;  
"III - nas operações e prestações interestaduais a  
alíquota interestadual corresponderá sempre à  
parcela do tributo atribuída ao Estado de origem,  
cabendo ao Estado de destino a tributação da  
diferença resultante da aplicação da alíquota interna;  
"IV - nas operações e prestações interestaduais  
realizadas diretamente para consumidor e em outras  
indicadas em lei Complementar, será aplicada, para  
efeitos de cobrança do imposto, a alíquota interna."  
"h) disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como vendas diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de 
mercadorias para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais não 
contribuintes do imposto. 
Ora, é de fundamental importância a participação do Estado Consumidor em todas as operações 
interestaduais, do contrário estar-se-á consagrando uma discriminação totalmente inadequada. 
De fato, o próprio Anteprojeto, o artigo nº 11, veda aos Estados e Distrito Federal estabelecer a 
diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as 
disposições agora emendadas conflitavam abertamente com esse princípio, ao permitir uma 
tributação reduzida em diversas operações e prestações com mercadorias e serviços oriundos de 
outros Estados, em detrimento daqueles produzidos dentro de suas fronteiras. 
As emendas dos demais itens representam uma adequação das disposições constantes dos §§ 6º e 
7º do Anteprojeto, além de prever o disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das 
alíquotas nas operações e prestações interestaduais. 
Parecer:   
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   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:00684 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o., ao item II do §  
11, suprima-se o § 7o. e renumere-se os seguintes,  
todos do art. 15:  
"§ 6o. - As alíquotas internas e de  
exportação de que trata o item III serão fixadas  
pelo Senado Federal e serão uniformes em todo o  
território nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino."  
"II - quanto ao imposto de que trata o item III:  
"a) regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais terão  
sua concessão autorizada;  
"b) disciplinar a aplicação das alíquotas em  
operações e prestações interestaduais e a  
respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
"c) dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
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Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
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:00694 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do artigo 15 do substitutivo  
da Comissão de Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças, a seguinte redação:  
"Art. 15. ..................................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo e seletivo em função da  
essencialidade das mercadorias e dos serviços,  
compensando-se o que foi devido, em cada operação  
ou prestação, com o que, em relação as operações  
ou prestações anteriores, já houver sido ou deva  
ser efetivamente pago." 
Justificativa: 
A presente emenda reitera nosso ponto de vista, segundo o qual deve haver diferenciação de 
alíquotas na cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, com o 
propósito maior de tornar o imposto menos regressivo, por isso, mais justo. Na subcomissão a nossa 
emenda foi aceita em parte, ficando como facultativa a adoção da seletividade proposta. 
Não vemos razão para que essa norma, indiscutivelmente aperfeiçoadora do STN, deixe de constar 
como propomos. 
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:00695 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do item II do § 11 do  
art. 15 do Substitutivo apresentado pelo Sr.  
Relator da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças. 
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Justificativa: 
Não cabe à Constituição falar em “substituição tributária”. Demais, a substituição tributária pode 
ocorrer em relação a qualquer tributo. Não se justifica, assim, que a matéria seja tratada no art.15 § 
11, item II, do Substitutivo. 
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:00700 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 5o. do artigo  
15 do Substitutivo apresentado pelo Sr. Relator da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças:  
"§ 5o. - O imposto de que trata o item III  
será seletivo, em função da essencialidade das  
mercadorias e dos serviços e não cumulativo,  
compensando-se o que for devido, em cada operação  
ou prestação, com o montante cobrado, em relação  
às operações ou prestações anteriores, pelo mesmo  
ou por outro Estado. A isenção ou não incidência,  
salvo determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto para compensação  
daquele devido nas operações ou prestações seguintes." 
Justificativa: 
A redação do § 5º do art. 15, em sua parte final (“compensando-se...com o que...deva ser 
efetivamente pago”) poderá ensejar interpretações menos corretas, muito em voga antes da Emenda 
Passos Porto. 
Isto poderá ocorrer, especialmente, em casos de diferimento, em que a cobrança do imposto se dá 
em etapa posterior. 
Daí a apresentação da presente emenda, objetivando reproduzir, no essencial o preceito hoje contido 
na parte final do item II do art. 23 da Constituição Federal. 
Quanto à seletividade, a redação proposta apenas ajusta a parte inicial do § 5º do art. 15 ao que já foi 
sugerido mediante a emenda nº. 
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:00702 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 10 do art. 15 do Substitutivo da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças, a seguinte redação.  
"Art. 15. ..................................  
..................................................  
§ 10. O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual. Nos casos de  
incidência as alíquotas serão fixadas de forma a  
desestimular a formação de latifúndios e a  
manutenção de propriedades improdutivas." 
Justificativa: 
A excessiva concentração da propriedade fundiária constitui inquestionavelmente forte causa dos 
agudos problemas sociais que afligem nosso País. Sem perspectiva de vida no seu habitat natural, o 
homem do campo é forçado a procurar novas formas de sobrevivência na periferia dos grandes 
centros urbanos, formando o que se convencionou chamar de “grande exército de reserva”. A 
demanda por serviços públicos como água, esgoto, energia elétrica, saúde, resulta por reduzir a 
qualidade de vida dos habitantes já ali instalados, em face de rigidez da oferta, que decorre da 
insuficiência de investimentos dessa natureza. 
O objetivo da emenda é procurar, de alguma forma, atenuar esse quadro, que se nos afigura 
desolador. E isso de processaria utilizando o Imposto Territorial Rural como desestimulador da 
formação de latifúndios bem como da manutenção de propriedades improdutivas. A medida, de um 
lado, tende a facilitar o acesso à terra pelos que dela necessitam para garantir o seu sustento e de 
sua família; por outro, tende gerar número cada vez maior de empregos, na medida em que seu 
proprietário é forçado a dar uma função social à sua propriedade. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00712 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda  
Acrescente-se onde couber.  
Art.  
Do produto da arrecadação dos impostos de  
circulação de Mercadorias e dos Serviços de  
qualquer natureza, o Estado distribuirá 5% para o  
Fundo Municipal objetivando corrigir desigualdades  
entre os Municípios. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   Não obstante a preocupação do nobre Constituinte em atenuar as desigualdades entre os 
municípios, consideramo-nos impossibilitados de acatar sua emenda devido:  
1. aumentar a participação dos municípios na arrecadação do ICM afetaria o equilíbrio do sistema 
tributário proposto.  
2. a correção das desigualdades entre municípios compete, por princípio definido 
constitucionalmente, ao FPM  
3. até 25% da partilha do ICM pode ser feita segundo critérios estabelecidos em lei estadual que 
poderá atender aos  
objetivos almejados pelo ilustre Constituinte.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00737 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   O Artigo 15 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 15 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - (suprimido)  
.....................  
§ 2o. - (suprimido)  
§ 3o. - (suprimido)  
O Artigo 16 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 16 - Compete aos municípios instituir impostos sobre:  
........................  
III - Transmissão "inter-vivos", a qualquer  
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por  
natureza e acessão física, e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como  
cessão de direitos a sua aquisição.  
§ 3o. - O imposto de que trata o item I não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de imóveis ou  
arrendamento mercantil. 
Justificativa: 
Os impostos incidentes sobre a propriedade imobiliária são tradicionalmente de competência dos 
Municípios. A proximidade do fato gerador da obrigação tributária e principalmente sua imobilidade 
são justificativas encontráveis em praticamente todos os sistemas tributários. Não se concebe, 
portanto, que o imposto que incida sobre a propriedade urbana tenha outra competência que não a 
municipal. Desta forma, e como consequência  lógica, o imposto que incide sobre a transmissão da 
titularidade imóvel deverá seguir o mesmo princípio. Além disso, é inquestionável que se trata de 
imposto financeiramente rentável, visto seu baixo custo administrativo. Esta razão em si mesma já 
justificaria competência municipal, frente a estadual, quando se procura racionalizar as competências 
constitucionais tributárias em sentido amplo, que compreenda eficiência arracadatória, baixos custos 
administrativos e maior autonomia financeira às unidades politicas subnacionais. 
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Esta emenda ao anteprojeto do eminente Relator objeteva dispor mais racionalmente as 
competências impositivas, em especial sobre transferências de bens imóveis, bem como aperfeiçoar 
os seus futuros resultados financeiros e administrativos, principalmente para os municípios. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do substitutivo  
aos Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento 
   
   EMENDA:00739 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 15 do Anteprojeto  
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
§ 1o. Os Estados e Distrito Federal poderão  
instituir, até o limite de cinco por cento do  
valor do imposto devido à União, por pessoas  
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas em  
seu território, um adicional ao imposto sobre a  
renda e proventos de qualquer natureza." 
Justificativa: 
Trata a disposição, que ora se pretende emendar, da faculdade concedida pelo Anteprojeto, aos 
Estados e ao Distrito Federal, para a cobrança de um adicional ao imposto de renda. O texto omite 
critério para evitar o exercício da competência de forma conflitante, entre os Estados. Por isso e 
atento a que o poder de cada unidade federada se restringe ao seu território, se adita ao texto 
expressão indicando como sujeitos passivos do adicional as pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou domiciliadas no território do correspondente Estado. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento 
   
   EMENDA:00740 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 15 do Anteprojeto  
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema  
Tributário, orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
§ 4o. Incidindo sobre imóveis e respectivos  
direitos, os impostos de que tratam os itens I e  
II competem ao Estado da situação do bem;  
incidindo sobre bens imóveis, inclusive quaisquer  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 250  

 

títulos e créditos, o imposto previsto no item II  
compete ao Estado onde se processar o inventário  
ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador; em se  
tratando de contribuinte residente ou domiciliado  
no exterior ou de bens ali localizados, a  
incidência desse tributo, observará o disposto em  
lei complementar." 
Justificativa: 
O Anteprojeto estabelece, de forma clara, o Estado competente para a cobrança do imposto de 
transmissão de bens imóveis e do imposto de transmissão causa mortis de bens ou direitos, quando 
a problemática se situa no campo interno. Salvo com relação a imóveis situados no País, não está 
clara a orientação do legislador estadual quando qualificados como estrangeiros elementos da 
hipótese de incidência ou o próprio contribuinte. Envolvendo relacionamento entre países, parece 
conveniente atribuir a solução da matéria ao legislador complementar. 
Essa, a razão da Emenda ora proposta. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento 
   
   EMENDA:00745 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Suprimir o § 1o. do art. 15. 
Justificativa: 
O imposto de renda tem sido iníquo e atinge principalmente a classe assalariada. Possibilitar aos 
Estados instituir um adicional sobre este imposto é agravar, ainda mais, a situação dos assalariados 
brasileiros, sobre quem o ônus maior da tributação recai. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00758 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprimam-se as letras "a" e "b" do inciso II,  
do § 11, do artigo 15, do Substitutivo do Relator  
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. 
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Justificativa: 
Consoante os termos do art.23, II, da Constituição da República, são tributadas pelo ICM as 
operações de saídas de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes. 
Acontece que, com fulcro em norma constitucional, que permite, através de lei complementar, a 
instituição de outras categorias de contribuintes do ICM, vários Estados criam a tão controvertida 
figura do contribuinte substituto, que é obrigado a recolher antecipadamente o imposto sobre o fato 
gerador ainda não ocorrido (futuro e incerto), em operação da qual ele não é parte, por absoluta 
desvinculação com o fato gerador. 
Por outro lado, em sede de matéria tributária, não se pode conceber a transferência responsabilidade 
tributária, sem vinculação deste responsável ao fato gerador da respectiva obrigação. 
Atualmente o que se vem verificando é a criação de contribuintes substitutos totalmente 
desvinculados do fato gerador daquela obrigação. 
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:00759 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprimam-se da redação das letras "e" e "f",  
do inciso II, do § 11, art. 15, do Substitutivo do  
Relator da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças, as expressões: "serviços" e "de serviços". 
Justificativa: 
O ICM, conforme constitucionalmente previsto, destina-se a tributar as operações de saídas, relativas 
à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes (CF., art. 23, II). 
Portanto, não se presta o aludido tributo à tributação de operações relativas a prestação de serviços, 
que já possui seu tributo próprio, que é o ISS. 
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:00779 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 6o., art. 15,  
do Substitutivo do Relator da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças e, em  
consequência, suprima-se o disposto no § 7o. do mesmo artigo.  
"§ 6o. A alíquota do imposto incidente sobre  
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operações relativas à circulação de mercadorias  
será uniforme para todas as mercadorias nas  
operações internas e interestaduais; lei  
complementar fixará as alíquotas máximas para cada  
uma dessas operações e para as de exportação". 
Justificativa: 
A Emenda Passos Porto (Emenda Constitucional nº 23/83), contrariando a jurisprudência então 
dominante do Supremo Tribunal Federal, permitiu que se estabelecessem alíquotas diversas para 
operações interestaduais, dependendo do destinatário da mercadoria (consumidor final ou não), o 
que só serve para exacerbar a senha arrecadatória. Dessa forma, sugere-se a supressão dessa 
destinação. 
Além disso, porque face ao nosso atual regime político, não mais se justifica tamanha ingerência do 
Poder Executivo Federal nossa matéria, propõe-se, também, a transferência da competência para 
fixar as alíquotas máximas do ICM, das Resoluções do Senado para a lei complementar. 
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:00780 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se do Substitutivo do Relator da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças e parte final do inciso I, do § 9o., do  
seu art. 15, nesses termos: "inclusive quando se  
tratar de bens destinados a consumo ou ativo fixo  
do estabelecimento, bem como serviços prestados no  
exterior quando destinados a estabelecimento  
situado no País". 
Justificativa: 
Na hipótese contida na supressão que ora se sugere não há circulação econômica de mercadorias, e 
sim, o seu mero deslocamento físico. 
Por outro lado, a prestação de serviços não deve ser objeto de incidência do ICM e, sim, do ISS. 
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:00782 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
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Texto:   
   Suprima-se o inciso I, do § 10, do art. 15,  
do Substitutivo do Relator da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças. 
Justificativa: 
Conforme já se justificou em emendas propostas à alteração do disposto nos §§ 3º e 6º, do art. 15, do 
citado Substitutivo do Relator em apreço, não se deve, por se tratar de instrumento legal impróprio 
àquele fim, utilizar das resoluções do Senado Federal para estabelecer alíquotas mínimas e máximas 
de impostos, especialmente para os casos do ICM e do imposto sobre transmissão de bens imóveis. 
Essa tarefa deve ficar afeta à lei complementar, principalmente face ao seu modo de aprovação (CF., 
art. 50). 
Parecer:   
   A alteração proposta na Emenda refere-se a dispositivo que não coincide com o texto do 
substitutivo.  
Considerando-se, outrossim, que os termos em que a Proposição se acha redigida não tornam 
possível a sua correta inclusão no referido texto, não nos resta outra alternativa que a de considerá-la 
prejudicada. 
   
   EMENDA:00785 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o., do art. 15, do  
Substitutivo do Relator da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças.  
"§ 5o. O imposto de que trata o item III será  
não cumulativo do qual se abaterá, nos termos do  
disposto em lei complementar, o montante cobrado  
nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro Estado". 
Justificativa: 
Propõe-se a nova redação supra, com o objetivo de salvaguardar o princípio da uniformidade das 
alíquotas, em matéria do ICM. 
Se mantida a redação original dada pelo Substitutivo à matéria, prejudicado ficaria esse basilar 
princípio aceito pela reforma tributária de 1965. 
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:00786 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art.  
15 e, em consequência, suprimam-se os seus inciso  
II e § 4o. do Substitutivo do Relator da Comissão  
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças:  
"I - O imposto sobre a transmissão, a  
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qualquer título, de bens imóveis por natureza ou  
acessão física e de direitos reais sobre os  
mesmos, exceto os de garantia, bem como a cessão  
de direitos à sua aquisição, compete ao Estado  
onde está situado o imóvel, ainda que a  
transmissão resulte de sucessão aberta no  
estrangeiro; a sua alíquota não excederá o limite  
estabelecido em lei complementar, obedecido o  
máximo de 5%". 
Justificativa: 
Alguns países de economia socializada têm utilizado o imposto de transmissão causa mortis como 
instrumento de confisco a propriedade privada, através da imposição de alíquotas exageradas. 
A fim de se prevenir a possibilidade da introdução de tal prática em nosso ordenamento jurídico, o 
que, diga-se de passagem, já ocorreu entre nós antes da reforma tributária levada a efeito em 1965, 
deve a Constituição da República  limitar essa imposição tributária, que não deve ser superior a 5%. 
De outra parte, deve-se transferir da Resolução do Senado Federal para a lei complementar a fixação 
deste teto. 
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:00798 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprimir do inciso III do Art. 15, do  
Substitutivo do Relator da Comissão do Sistema  
Tributar com ICM a atividade de prestação de serviço; 
Justificativa: 
A fim de se evitar o retorno das chamadas operações mistas, cuja experiência anterior não foi 
aprovada no nosso ordenamento jurídico, não se deve tributar com ICM a atividade de prestação de 
serviço. 
A prestação de serviços deve ser tributada pelo ISS. 
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o equilíbrio 
e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00828 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do § 9o. do  
art. 15 do Substitutivo da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças:  
"II - não incidirá sobre as operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados,  
definidos em lei complementar, assegurando aos  
Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios  
superavitários ao comércio exterior, uma  
compensação, por parte da União, relativa às  
perdas decorrentes da não incidência." 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00829 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o. do art. 15 do  
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças:  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá:  
"a") a alíquota básica;  
"b") a alíquota reduzida aplicável às  
operações internas com mercadorias de consumo  
especial, definidas, regionalmente, pelos Estados,  
e que não será inferior à metade da alíquota básica;  
"c") a alíquota reduzida aplicável à  
prestação de serviços especiais definidos pelos Estados;  
"d") a alíquota aplicável às operações  
realizadas com lubrificantes, combustíveis,  
energia elétrica e minerais;  
"e") a alíquota aplicável às operações de exportação.  
II - As alíquotas, nas operações  
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interestaduais, serão aplicadas repartidas por  
metade entre os Estados de origem e de destino." 
Justificativa: 
A participação do Estado consumidor deve ocorrer em todas as operações interestaduais e não 
apenas naquelas realizadas entre contribuintes. 
De fato, de acordo com a atual sistemática, mantida pelo Anteprojeto, todos os Estados menos 
desenvolvidos sofrem significativas perdas, pois, nas vendas efetuadas por grandes empresas 
diretamente a consumidor somente o Estado de origem é beneficiado. Igualmente, nas operações 
entre contribuintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou quando a revenda não é 
tributada, e, também, nas compras governamentais – inclusive Municípios – realizadas fora do 
Estado, ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado produtor das mercadorias. 
Assim, a persistir a redação do Anteprojeto, estaria estabelecida injusta e inexplicável diferença 
tributária em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou seja, contrariando o princípio da 
igualdade, explicitado no art. 11 do Anteprojeto. 
De outra parte, o livre estabelecimento de diversas alíquotas, conforme prevê o Anteprojeto, tornaria 
o imposto ainda mais complexo, dificultando a vida do pequeno e médio contribuinte. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte porquanto contribui para o aprimoramento do nosso Substitutivo. Em consequência, 
estamos modificando o dispositivo a que a Emenda se reporta, para propor que as alíquota aplicáveis 
às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivado, sejam estabelecidos pelo Senado Federal, por resolução aprovada por dois 
terços de seus membros.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00838 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   No art. 15, dê-se nova redação ao § 6o. e à  
alínea "h" do item II do § 11, suprima-se o § 7o.  
e renumere-se os seguintes:  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o item III:  
I - resolução do Senado Federal, aprovada por  
dois terços de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações  
interestaduais e de exportação;  
II - nas operações e prestações internas,  
salvo deliberação em contrário dos Estados e do  
Distrito Federal, nos termos do disposto na alínea  
"g" do item II do § 11, nenhuma Unidade da  
Federação estabelecerá, direta ou indiretamente,  
alíquota inferior às que o Senado Federal fixar  
para as interestaduais;  
III - nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota interestadual  
corresponderá sempre a parcela do tributo  
atribuída ao Estado de origem, cabendo ao Estado  
de destino a tributação da diferença resultante da  
aplicação da alíquota interna;  
IV - nas operações e prestações  
interestaduais realizadas diretamente para  
consumidor final e em outras indicadas em Lei  
Complementar, será aplicada, para efeitos de  
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cobrança do imposto, a alíquota interna.  
"h") disciplinar a aplicação de alíquotas nas  
operações e prestações interestaduais." 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações interestaduais, tais 
como vendas diretamente para consumidor final, compras realizadas por contribuintes de 
mercadorias para uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamentais não 
contribuintes do imposto. 
Ora, é de fundamental importância a participação do Estado Consumidor em todas as operações 
interestaduais, do contrário estar-se-á consagrando uma discriminação totalmente inadequada. 
De fato, o próprio Anteprojeto, o artigo nº 11, veda aos Estados e Distrito Federal estabelecer a 
diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as 
disposições agora emendadas conflitavam abertamente com esse princípio, ao permitir uma 
tributação reduzida em diversas operações e prestações com mercadorias e serviços oriundos de 
outros Estados, em detrimento daqueles produzidos dentro de suas fronteiras. 
As emendas dos demais itens representam uma adequação das disposições constantes dos §§ 6º e 
7º do Anteprojeto, além de prever o disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das 
alíquotas nas operações e prestações interestaduais. 
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:00839 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o., ao item II do  
§ 11, suprima-se o § 7o. e renumerem-se os seguintes,  
todos do art. 15:  
"§ 6o. As alíquotas internas e de exportação  
de que trata o item III serão fixadas pelo Senado  
Federal e serão uniformes em todo o território  
nacional. Nas operações e prestações  
interestaduais a alíquota será repartida entre os  
Estados de origem e de destino.  
II - quanto ao imposto de que trata o item III:  
"a") regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais terão  
sua concessão autorizada;  
"b") disciplinar a aplicação das alíquotas em  
operações e prestações interestaduais e a  
respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;  
"c") dispor como, mediante deliberação dos  
Estados e do Distrito Federal, regionalmente,  
definirão mercadorias e serviços que estarão  
sujeitos às alíquotas fixadas." 
Justificativa: 
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios: 
1 – participação do Estado de destino em todas as operações e prestações interestaduais: 
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2 – uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p. ex., alta, média e baixa); 
3 – definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos aquelas alíquotas pelos Estados, de 
forma colegiada regional; 
4 – maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem isenções e demais benefícios 
fiscais, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria a fim de evitar guerras fiscais. 
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo anteprojeto, todos os estados não 
industrializados sofrem significativas perdas, pois: 
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de outro estado; 
- nas compras de fora de estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo e, até, ao ativo fixo; 
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realizadas fora do Estado; e 
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é tributada. 
O Estado de destino não participa da tributação. 
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária e principalmente, do ponto de vista do 
contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse 
imposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de 
alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que 
a elas estarão sujeitas. 
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para os estados, porém, através da 
cooperação e participação, por isso a transformação das deliberações colegiadas de impositivas para 
autorizativas. Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual. 
Sugere-se, também, a supressão das letras “a” a “f”, dispensáveis. 
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:00840 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e acrescente-se o § 12 ao art. 15:  
"V - operações de crédito, câmbio e seguro,  
ou relativas a títulos ou valores, exceto quando  
relativas a saídas de mercadorias a consumidores  
finais (art. 15, § 12).  
§ 12. A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante pago pelo  
adquirente, incluindo acréscimos financeiros (13, V)." 
Justificativa: 
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a 
venda a consumidores finais, através de crediários, de cartões de crédito e de financeiras, têm 
ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados para a União, tendo em vista o 
diferencial de alíquotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações financeiras. 
Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais. A medida proposta visa definir o 
exato alcance de um e de outro imposto. 
Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça hoje existente, pois grandes 
empresas, dada sua expressão econômico-financeira, têm condições de instituir empresas de crédito 
e financiamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual parte do preço de venda, ao 
passo que o pequeno empresário não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação 
integral do imposto sobre mercadorias. 
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Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00842 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a") sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, definidos em Lei  
Complementar, assegurado aos Estados e Distrito  
Federal ressarcimento, por parte da União,  
relativo à diferença entre o valor dessas  
operações e o das importações tributadas na  
unidade federativa que as promover." 
Justificativa: 
A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de exportação não pode ser objeto de 
penalização. Ao contrário, se a exportação faz parte da política nacional, a União deve estimular 
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas decorrentes. 
De outra parte, em vista do mecanismo de débito e crédito, inclusive nas operações interestaduais, 
nem sempre o Estado exportador é quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. Ele, 
muitas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outro Estado produtor. 
Em consequência, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar essas distorções. 
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto representam ressarcimento natural dessas 
perdas, em razão disso, o abatimento proposto. 
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:00848 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   I - Dê-se ao § 6o. do art. 15 do Anteprojeto  
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema  
tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o  
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item III, resolução do Senado Federal, aprovada  
pela maioria absoluta de seus membros, quando de  
iniciativa do Presidente da República, e por dois  
terços, nos demais casos, estabelecerá:  
I - as alíquotas aplicáveis:  
a) às operações relativas à circulação de  
mercadoria e às prestações de serviços,  
interestaduais e de exportação;  
b) às operações realizadas com lubrificantes,  
combustíveis, energia elétrica e minerais;  
II - as alíquotas mínimas a serem observadas  
pelos Estados e pelo Distrito Federal nas  
operações e nas prestações, não compreendidas na  
letra "b" do item anterior, que não poderão, salvo  
deliberação em contrário dos estados e do Distrito  
Federal (§ 11, alínea "g"), ser inferiores àquelas  
fixadas para as operações interestaduais,  
reputando-se operações e prestações internas  
também as interestaduais realizadas para  
consumidor final."  
II - Em consequência, suprimam-se a alínea  
"b" do item III § 9o. do art. 15 e o item I do  
§ 11 do mesmo artigo. 
Justificativa: 
A disposição em discussão trata das alíquotas do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre as prestações de serviços, tributo da competência estadual, mas que tem 
conotações nacionais, matéria crucial, em consequência, para um relacionamento harmônico entre os 
Estados e para a política de determinados produtos, submetidos, na Constituição ainda em vigor, à 
incidência única e exclusiva de imposto federal. 
Com efeito, em primeiro lugar é preciso que as decisões do Senado Federal tenham a 
representatividade da Federação. Daí o cuidado no estabelecimento de um quórum qualificado para 
as decisões. 
Depois, é fundamental não assumir risco, no concernente à energia elétrica, combustíveis, 
lubrificantes e minerais. Para isso, impõe-se restabelecer a disposição correspondente do Anteprojeto 
da Subcomissão que atribuía ao Senado Federal, de uma forma ampla, a fixação das alíquotas 
internas, interestadual e de exportação dos referidos produtos. Situações especiais podem ocorrer 
com esses produtos, como é o caso de uma usina hidroelétrica, uma refinaria de petróleo, o álcool 
combustível, que, se não tratados especificamente, podem implicar distorções incontornáveis, 
prejudicando enormemente Estados e Municípios, em benefício de alguns poucos. 
Finalmente, é de se restabelecer a competência do Senado Federal para a fixação de uma alíquota 
mínima, a partir da qual o Estado tenha total liberdade para determinar legalmente a alíquota do 
tributo. É que Estados sem estrutura diversificada e, por maiores razões, aqueles de economia 
incipiente não podem competir com outros economicamente mais fortes ou menos dependentes da 
atividade considerada. A alegação de que as despesas de frete decorrentes da compra de 
mercadoria em outro Estado impedem a distorção não prevalece porque, além do constituir uma 
importância reduzida, há Estados muito próximos entre si. Aliás, tanto esse problema é presente que, 
recentemente, foi necessária uma reforma constitucional definindo como operação interna aquela 
operação de venda feita a consumidor final, ainda que de outro Estado. Foi necessária para evitar, 
nessas hipóteses, um imposto menor, beneficiando o consumidor com um mecanismo estabelecido 
para assegurar margem de receitas ao Estado onde se realizasse a venda final da mercadoria. 
Nesse sentido, é preciso evitar a guerra fiscal e o melhor mecanismo voltado para esse objetivo é 
assegurar a presença, nas decisões, do órgão que, por excelência, representa a Federação. 
A alíquota mínima tem a vantagem de estabelecer margem mínima de arrecadação para o Estado 
onde se desenvolve a última operação. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte porquanto contribui para o aprimoramento do nosso Substitutivo. Em consequência, 
estamos modificando o dispositivo a que a Emenda se reporta, para propor que as alíquotas 
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aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, sejam estabelecidos pelo Senado Federal, por 
resolução aprovada por dois terços de seus membros.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00857 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15:  
"a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados, definidos em lei  
complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito  
Federal exportadores ressarcimento relativo às  
perdas decorrentes da não incidência". 
Justificativa: 
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo; cumpre 
deixar a cargo de Lei Complementar sua definição. 
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contribuem para a obtenção dos 
indispensáveis saldos positivos na balança comercial do país, mas que com isto têm sofrido perdas 
na arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior. Como grande parte das importações 
sofre a incidência do imposto, as Unidades da Federação deficitárias obtêm compensação imediata. 
No entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se, por isso, por questão de justiça, 
a ação da União nos termos propostos pela nova redação, considerando que os benefícios 
resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e que está nas mãos 
da União a política cambial. 
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:00869 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 15 a seguinte redação:  
"Art. 15 ....................................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação de circulação de mercadorias ou prestação  
de serviços, com o que, em relação à operação ou à  
prestação anterior, já houver sido ou deva ser  
efetivamente pago. 
Justificativa: 
Trata-se meramente de aprimorar a redação do texto, conferindo-lhe maior clareza e precisão. 
Parecer:  
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   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:00871 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:   
   Inclua-se no art. 15 o seguinte parágrafo 12, do Substitutivo do Relator.  
"Art. 15 ....................................  
"§ 12 - Para os efeitos do item III deste  
artigo, considera-se mercadoria toda coisa móvel  
corpórea, inclusive energia elétrica, excetuados  
valores mobiliários e títulos não representativos  
de bens no comércio." 
Justificativa: 
A conceituação dada à mercadoria, para fins de cobrança do ICMS, evita uma série de dificuldades 
jurídicas, relativas à definição de mercadoria e à necessidade de sua circulação, evitando a não-
tributação, na integração vertical de empresas, como é o caso, por exemplo, das gráficas mantidas 
por bancos. 
Pela racionalidade que confere ao Sistema, convém seja adotada a definição proposta. 
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:00883 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 15 a seguinte redação:  
"Art. 15. ..................................  
§ 4o. - Incidindo sobre bens imóveis e  
respectivos direitos, os impostos de que tratam os  
itens I e II competem ao Estado da situação do  
bem, ainda que, no caso de transmissão causa  
mortis, a sucessão seja aberta no Exterior.  
Incidindo sobre bens móveis, títulos, créditos e  
quaisquer bens no Exterior, o imposto previsto no  
item II compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador." 
Justificativa: 
Nenhuma razão existe, a justificar a exclusão dos bens havidos no exterior da tributação das 
heranças e das doações, em face do pressuposto de sua aquisição haver decorrido de rendimentos 
obtidos no País, por pessoas aqui residentes ou domiciliares. 
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A atual redação estimula a transmissão de bens fora do País, em detrimento de nossa economia e 
com privilégio tributário para quantos recorram a essa forma de evasão fiscal. 
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:00884 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 15, § 9o., item II-b a seguinte redação:  
"Art. 15. ..................................  
§ 9o. ......................................  
II. ........................................  
b) sobre operações que destinem a outros  
Estados combustíveis líquidos e gasosos derivados  
do petróleo, e energia elétrica, garantida, em  
qualquer caso, a manutenção de crédito referente à  
operação anterior, no Estado de origem." 
Justificativa: 
Fica claro que, relativamente ao álcool hidratado, não se justifica seja sua tributação realizada 
exclusivamente pelo princípio de destino, tendo em vista tratar-se de atividade do setor primário, com 
emprego intensivo de mão-de-obra e elevados custos operacionais. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento 
   
   EMENDA:00886 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   I - Dê-se ao § 6o. do art. 15 a seguinte  
redação, acrescentando-se lhe, a seguir, outro  
parágrafo, nos termos infra-expostos:  
"Art. 15. ..................................  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá  
as alíquotas incidentes nas operações de  
circulação de mercadorias destinadas a outro  
Estado e ao Exterior, bem como sobre os serviços  
prestados em outro Estado e no Exterior.  
§ 7o. - A resolução de que trata o parágrafo  
anterior será aprovada por dois terços dos votos  
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dos membros do Senado Federal, salvo se a  
iniciativa de sua apresentação for do Presidente  
da República, caso em que será aprovada pela  
maioria absoluta." 
Justificativa: 
Na hipótese de a iniciativa da resolução do Senado Federal ser do Presidente da República, 
pressupõe tal circunstância a existência de um prévio e amplo debate da matéria, a indicar um 
consenso já estabelecido em torno do assunto, o que torna desnecessário o quórum de dois terços, 
resultando amplamente suficiente no caso, a maioria absoluta. 
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:00887 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 7o. do art. 15 a seguinte redação:  
"Art. 15. ..................................  
§ 7o. - Salvo deliberação em contrário dos  
Estados e do Distrito Federal, nos termos do  
disposto na alínea "g" do item II do § 11, nas  
operações internas de circulação de mercadorias e  
nas prestações internas de serviços, nenhuma  
unidade da Federação estabelecerá, direta ou  
indiretamente, alíquotas inferiores às que o  
Senado Federal fixar para as respectivas operações  
e prestações interestaduais, reputando-se  
operações e prestações internas também as  
interestaduais realizadas para consumidor final de  
mercadorias e serviços." 
Justificativa: 
Necessário se faz fique claro que as mercadorias e os serviços, em operações interestaduais, não 
estão necessariamente sujeitos à mesma alíquota interestadual do ICMS. 
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:00888 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 7o. do art. 15 a seguinte redação:  
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"Art. 15. ..................................  
§ 7o. - Nas operações internas de circulação  
de mercadorias e nas prestações internas de  
serviços, nenhuma unidade da Federação  
estabelecerá, direta ou indiretamente, alíquotas  
inferiores às que o Senado Federal fixar para as  
respectivas operações e prestações interestaduais,  
reputando-se operações e prestações internas  
também as interestaduais realizadas para  
consumidor final de mercadorias e serviços." 
Justificativa: 
Não se pode correr o risco de desencadear um penoso processo de guerra fiscal entre Estados, 
como decorrência de uma eventual liberdade fiscal, na matéria em pauta, a ser definida na lei 
complementar. 
É preciso assegurar-se não venha algum Estado, em detrimento de outros, a utilizar o ICMS como 
instrumento de atração de determinado setor da economia, hipótese perfeitamente possível no 
momento em que é permitida a seletividade desse imposto. 
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:00893 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 15 a seguinte redação:  
"Art. 15 ....................................  
§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir, até o limite de cinco por cento  
do valor do imposto devido à União, por pessoas  
físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no  
País, um adicional ao imposto sobre a renda e  
proventos de qualquer natureza." 
Justificativa: 
A presente Emenda pretende conferir maior precisão ao texto do referido dispositivo, identificando os 
contribuintes sobre os quais poderá, a critério dos Estados, incidir o adicional de imposto ali previsto. 
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00894 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Deem-se às alíneas d e f do item II do § 11  
do art. 15 a seguinte redação:  
"Art. 15 ....................................  
§ 11 ........................................  
II ..........................................  
d) fixar o local das operações iniciadas no  
Exterior, relativas à circulação de mercadorias, e  
dos serviços prestados no Exterior, para pessoas  
físicas e jurídicas, residentes ou domiciliadas no País;  
f) prever casos de manutenção ou estorno de  
crédito, relativamente a exportações para o  
Exterior de serviços e de mercadorias." 
Justificativa: 
As redações propostas conferem mais precisão ao texto, evitando ambiguidades que sua redação 
atual poderia ensejar.  
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:00900 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:   
   Inclua-se, no art. 15, o seguinte parágrafo:  
§ - As despesas financeiras decorrentes de  
vendas a crédito de mercadorias a consumidor final  
não integrarão a base de cálculo do imposto de que  
trata o item III deste artigo. 
Justificativa: 
O objetivo desta Emenda é reduzir o custo final das mercadorias compradas a crédito, beneficiando, 
primeiramente o consumidor final, que, para escapar do ICM sobre as despesas financeiras, vê-se 
hoje obrigado a recorrer às instituições financeiras, arcando, no custo do dinheiro, com as despesas 
operacionais e a margem de lucro dessas instituições. 
A medida eliminaria a inibição das vendas a crédito, estimulando o comércio, o que acabaria 
determinando um aumento da própria receita da arrecadação do imposto, pois haveria um maior 
movimento de circulação de mercadorias. 
Finalmente, facilitaria a formação de carteiras de crédito pelos próprios estabelecimentos comerciais, 
liberando o consumidor de ter de recorrer às financeiras, simplificando e agilizando a prática de 
compra e venda de mercadorias a crédito. 
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. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   EMENDA:00054 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Anteprojeto da Constituição.  
Título -   Da Tributação e do Orçamento.  
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional.  
Seção IV - Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal.  
Art. 277 ....................................  
§ 2o. - O Imposto de que trata o Item I deste  
Artigo, compor-se-á de uma parcela calculada sobre  
o valor da terra e outra determinada em função  
inversa de sua utilização e, segundo critérios que  
serão estabelecidos em Lei Nacional. O Imposto não  
incidirá, sob qualquer das duas modalidades, sobre  
Glebas Rurais de área não excedente a um Módulo  
Rural da Região, quando as cultive, só ou com sua  
família, o proprietário que não tenha a posse nem  
a propriedade de outro imóvel. 
Justificativa: 
A imunidade atualmente vigente de vinte e cinco hectares foi baseada na presunção que esta seria a 
área mínima na qual um agricultor poderia obter a produção para seus sustentos e o de sua família. 
Entretanto, esta área mínima varia de região para outra de acordo com o tipo de cultura ou de 
aproveitamento e da tecnologia aplicada pelo agricultor e desta forma a área de vinte e cinco 
hectares pode ser pequena para Amazônia e grande demais para São Paulo. 
Desta forma, em se fixando em módulo rural da região, poderia compatibilizar as diferenças regionais 
ou municipais. 
Quanto à imunidade tributária de florestas nativas, é incompatível com a parte do mesmo parágrafo, 
quando falou-se em função inversa de sua utilização. Além disso, a lei ordinária hoje vigente, já 
contempla a isenção de florestas consideradas de preservação permanente. 
   
   EMENDA:00139 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se a letra "c", ao inciso II, do § 10, do artigo 277, com a seguinte redação:  
"c) - sobre o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e  
microrregiões". 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
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Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais. 
   
   EMENDA:00287 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 277 a seguinte  
redação, suprimindo-se, mediante compatibilização,  
o conteúdo das alíneas a e b do item XIV do art. 13:  
"§ 4o. Quanto ao imposto de que trata o item II:  
a) as alíquotas serão fixadas pelo Senado  
Federal, proporcionais ao valor do quinhão ou do  
bem doado, atendido o princípio social da  
distribuição da renda e da riqueza;  
b) não haverá sua incidência, nem de custas e  
emolumentos, na hipótese de transmissão por morte  
de bens que sirvam de moradia à família do morto." 
Justificativa: 
A emenda visa deslocar para o título e capítulo próprios “Do Sistema Tributário Nacional”, regras 
tributárias repetitivas encontráveis nos dispositivos sob proposta de compatibilização. 
 
   EMENDA:00760 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do § 6o. do art. 277 
Justificativa: 
Ao permitir que o Senado Federal fixe as alíquotas do ICM aplicáveis às operações internas 
realizadas com energia elétrica, petróleo e combustíveis, o dispositivo entra em choque com o 
espírito que preside toda a edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os estados 
e sua autonomia, com a consequente, afirmação do ideal federativo. Dada essa desarmonia com o 
espírito do projeto mesmo é que se faz necessária sua supressão. 
   
   EMENDA:00762 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 10 do art. 277 
Justificativa: 
O dispositivo que se pretende suprimir colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do 
próprio imposto, de vez que consagra a incidência na ponta do consumo. Impõe-se sua supressão 
para que a própria concepção adotada para o tributo prevaleça e dos dispositivos contrastantes, 
insuscetíveis de harmonização, sejam removidos. 
Além disso, ao beneficiar os estados consumidores de combustíveis e energia, que são os estados 
mais fortes e desenvolvidos economicamente, o dispositivo afronta o comando do art. 262, § 1º, 
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inciso II, que estabelece como objetivo do próprio sistema tributário o “desenvolvimento equilibrado 
entre as diferentes regiões do país”. Não se harmoniza, por isto, com os princípios gerais do próprio 
Título VII. 
Finalmente, ao permitir que a energia proveniente do estado menos desenvolvido de agregue aos 
custos de produção das indústrias do estado mais forte, na condição de insumo, o dispositivo permite 
o absurdo de que o estado produtor de energia, ao importar produtos industrializados, importe 
também o imposto que não lhe foi permitido cobrar, criando novo embaraço para o cumprimento do 
objetivo de promover o “desenvolvimento equilibrado”. 
   
   EMENDA:00792 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do item II, do § 10,  
do Art. 277, do anteprojeto de Constituição,  
elaborado pelo Relator, Constituinte Deputado  
Bernardo Cabral.  
Art. 277  
§ 10 .............................. 
II ................................... 
b) Suprima-se integralmente. 
Justificativa: 
Esta matéria deve ser tratada pela legislação ordinária. A sua inserção na Constituição é inadequada 
porque além de ferir a liberdade dos Estados Federais cria desigualdades entre os mesmos. 
A não incidência de tributo sobre a energia elétrica e combustíveis nas operações interestaduais 
retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da 
exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios. 
Os Estados produtores estariam, na verdade, sendo forçados a abrir mão de receita tributária em 
favor de Estados mais ricos e economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia 
supera as condições de produção própria. 
Os Estados produtores, onde a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às 
custas de desconforto para a população, de prejuízos econômicos e fiscais por causa da inutilização 
de e enormes áreas de terra e de aumento de poluição e de agressão à natureza, ainda deixarão de 
auferir receitas tributárias que poderiam articular o seu próprio desenvolvimento econômico. 
No texto constitucional vigente, já é irrisória a parcela do Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE 
e do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes – IUCL distribuída aos Estados produtores. O 
novo texto, em exame, suprime de vez esta minguada participação, pois elimina o IUEE e o IUCL e 
estabelece imunidade ao novo tributo (sobre circulação de mercadorias e serviços). 
É, pois, justa e necessária a supressão proposta. 
   
   EMENDA:00802 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 277 .  
II - Transmissão "causa mortis"...  
Isente-se da incidência do imposto de  
transmissão "causa mortis" o imóvel residencial  
único de uso dos herdeiros. 
Justificativa: 
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É princípio de elevada ordem social. 
   
   EMENDA:00803 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Redija-se assim o inciso IV do art. 277:  
IV - propriedade de veículos automotores,  
salvo sobre veículos de transportes urbanos que  
ficam isentos. 
Justificativa: 
A Emenda objetiva dar tratamento diferenciado aos transportes urbanos. 
   
   EMENDA:00852 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do § 1o. do artigo 277 do Anteprojeto.  
"Art. 277 - ................................  
§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional ao imposto sobre a  
renda e proventos de qualquer natureza, até o  
limite de cinco por cento". 
Justificativa: 
Além de tornar o dispositivo mais conciso e abrangente, a nova redação proposta permitirá que os 
Estados instituam o adicional ao imposto de renda e proventos de qualquer natureza, 
independentemente da isenção eventualmente concedida pela União. Além disso permitirá que os 
estados possam utilizar a adicional como instrumento de política fiscal local. 
Parecer:   
   O Autor confere outra ordenação redacional ao parágrafo 1o. do art. 277, sem alterar-lhe o 
conteúdo.  
A redação proposta dá maior clareza ao dispositivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01429 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa aos artigos 275, 277, 280, 281 do anteprojeto de Constituição  
Emenda: Dê-se nova redação aos arts. 275, 277, 280 e 281, nos seguintes termos:  
Art. 275 - Compete a União instituir impostos sobre:  
I a V - ....................................  
VI - a propriedade rural.  
§ 1o./4o. - ................................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
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definidos em lei.  
Art. 277 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - Suprima-se  
II a IV - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Suprima-se  
Art. 280 - Pertence aos Estados e ao Distrito  
Federal o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e provento de quaisquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias e pelas fundações que instituir ou  
mantiver, bem como o produto da arrecadação do  
imposto sobre a propriedade territorial rural.  
Art. 281 - ..................................  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis neles  
situados, e sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre os imóveis rurais está diretamente ligada ao resultado cadastral 
apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração 
Federal. 
Este tributo tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados. 
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar. 
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária. 
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), repassando aos Estados e aos 
Municípios – como sugerido neste Anteprojeto -, a totalidade do produto arrecadado com o citado 
tributo. 
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art.277 o inciso I e o § 2º, transferindo-os para o 
texto do art.275 e, por consequência, têm-se que alterar as redações dos art.280 e do inciso II do 
art.281. 
   
   EMENDA:01852 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA PARA APERFEIÇOAMENTO DE REDAÇÃO  
SEÇÃO IV - ART. 277 § 10 - ITEM II - NÃO INCIDIRÁ:  
a) Sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados ou operações a estas equiparadas. 
Justificativa: 
Na legislação em vigor, está equiparada a uma exportação, a venda a comerciante exportador de 
produto industrializado, condicionada a sua posterior saída do Território Nacional. 
Esta operação recebe a mesma isenção fiscal concedida a operação de exportação direta. 
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O objetivo do regime é possibilitar que o comerciante exportador nacional adquira a mercadoria do 
produtor nas mesmas condições e como o mesmo tratamento fiscal que recebe o importador 
estrangeiro que deste adquire o produto nacional. 
Este regime especial está possibilitando o crescimento contínuo do setor comercial exportador 
nacional, que já é responsável por mais de 30% de nossas exportações. 
Por esta razão urge seja explicitada na norma constitucional que o conceito de operações que 
destinam ao exterior produtos industrializados também abrange a exportação indireta, isto é, através 
de venda com fim específico de exportação. 
Assim será consolidada no texto constitucional esta modalidade de operação, sem qualquer prejuízo 
para os Estados, que já isentam a mesma. 
Com isto será beneficiado o setor exportador pela estabilidade de tratamento fiscal garantido pela 
norma constitucional, pois a revogação deste regime poderá fazer com que a produção nacional seja 
exportada principalmente através de comerciantes estrangeiros, o que não é de interesse do País. 
   
   EMENDA:02016 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 277, § 2o.  
O § 2o. do Art. 277 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 277 - ................................  
§ 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual. Nos casos de incidência  
as alíquotas serão fixadas de forma a desestimular  
a formação de latifúndios e a manutenção de  
propriedades improdutivas.' 
Justificativa: 
A excessiva concentração da propriedade fundiária constitui inquestionavelmente forte causa dos 
agudos problemas sociais que afligem nosso País. Sem perspectiva de vida no seu habitat natural, o 
homem do campo é forçado a procurar novas formas de sobrevivência na periferia dos grandes 
centros urbanos, formando o que se convencionou chamar de “grande exército de reserva”. A 
demanda por serviços públicos como água, esgoto, energia elétrica, saúde, resulta por reduzir  a 
qualidade de vida dos habitantes já ali instalados, em face de rigidez da oferta, que decorre da 
insuficiência de investimentos dessa natureza. 
O objetivo da emenda é procurar, de alguma forma, atenuar esse quadro, que se nos afigura 
desolador. E isso de processaria utilizando o Imposto Territorial Rural como desestimulador da 
formação de latifúndios bem como da manutenção de propriedades improdutivas. A medida, de um 
lado, tende a facilitar o acesso à terra pelos que dela necessitam para garantir o seu sustento e de 
sua família; por outro, tende gerar número cada vez maior de empregos, na medida em que seu 
proprietário é forçado a dar uma função social à sua propriedade. 
Pretendemos compatibilizar a incidência do ITR com as disposições do artigo 325, que reconhece a 
função social da terra. 
Esse dispositivo não pode coexistir com a existência de latifúndios, que limitam o acesso do homem a 
terra, e de propriedades improdutivas – que impedem o aumento da riqueza nacional – recebendo o 
mesmo tratamento tributário que as outras propriedades recebem. 
   
   EMENDA:02080 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa aos Arts. 275, 277, 280 e 281 do Anteprojeto de Constituição  
Ementa: Dê-se nova redação aos Arts. 275, 277, 280 e 281, nos seguintes termos.  
Art.: 275 - Compete a União instituir imposto sobre:  
I a V - ....................................  
VI - a propriedade rural  
§ 1o./4o. - ................................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
Art. 277 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - SUPRIMA-SE  
II a IV - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - SUPRIMA-SE  
Art. 280 - Pertence aos  
Estados e ao Distrito Federal o produto da  
arrecadação do imposto da União sobre renda e  
provento de quaisquer natureza, incidente na fonte  
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por  
eles, suas autarquias e pelas fundações que  
instituir ou mantiver, bem como o produto da  
arrecadação do imposto sobre a propriedade  
territorial rural.  
Art. 281 - ..................................  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis neles  
situados, e sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre os imóveis rurais está diretamente ligada ao resultado cadastral 
apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração 
Federal. 
Este tributo tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados. 
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar. 
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária. 
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), repassando aos Estados e aos 
Municípios – como sugerido neste Anteprojeto - , a totalidade do produto arrecadado com o citado 
tributo. 
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art.277 o inciso I e o § 2º, transferindo-os para o 
texto do art.275 e, por consequência, têm-se que alterar as redações dos art.280 e do inciso II do 
art.281. 
   
   EMENDA:02207 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Artigo 277  
Suprima-se do anteprojeto:  
- A letra b do inciso II do § 10 do artigo 277 
Justificativa: 
O dispositivo afronta os interesses das unidades federadas que exportam petróleo, derivados e 
energia, e, entre os maiores prejudicados, desponta o Paraná, que produz quarenta milhões de 
quilowatts horas, e consome apenas oito milhões de quilowatts. E inaceitável a não incidência do 
ICMS na exportação de petróleo, energia e derivados pelas razões seguintes: 

1. É tecnicamente injustificável, consagrar a incidência na ponta do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios Constituintes ao remodelar-se o ICM; 

2. Do ponto de vista socioeconômico e político, implica em consagrar-se um absurdo, que 
beneficiará os Estados consumidores de energia, em detrimento dos Estados produtores. 

3. Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os Estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos Estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda da energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No Norte e Nordeste, Pará e Bahia seriam punidos, porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. Igualmente prejudicados 
serão os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe, com plataformas ricas em 
petróleo, e o próprio Estado do Amazonas, onde descobriu-se, recentemente, enorme lençol 
petrolífero. 

4. Não tem sentido premiar Estados consumidores, em detrimento de Estados produtores, pois, 
nestes, a exploração dos recursos naturais, para gerar eletricidade, se faz às custas do 
desconforto da população, do alagamento e inutilização de grandes áreas de terras férteis, do 
aumento do êxodo rural para os centros urbanos, de prejuízos econômicos e fiscais. 

5. Trata-se de casuísmo injustificável, que beneficiará, sobretudo, o estado de São Paulo, 
economicamente o mais forte da Federação, que se locupletará à custa de outros Estados. O 
Paraná será, no caso, o grande prejudicado, por perder mais de dez por cento do seu 
território em reservatórios de usinas hidrelétricas, não poder tributar a energia exportada, e 
São Paulo tributará a energia que não produziu. Essa energia será agregada como “insumo” 
no custo da indústria paulista, cujos produtos serão consumidos noutros Estados, incluindo o 
Paraná. Como o ICM é um imposto indireto, cuja carga tributária é suportada pelo consumidor 
final dos produtos, o que acontecerá, em termos práticos, é que os Estados consumidores 
vão arcar com ônus desse imposto. O Paraná é um grande consumidor de produtos 
industrializados em São Paulo. Logo, embutido nos preços dos produtos paulistas vendidos 
ao Paraná, estará o valor do imposto sobre a energia paga em São Paulo. Assim, São Paulo 
vai exportar o imposto, pertinente à energia que não produziu, para o Estado que a produziu. 
Temos, pois, que o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto ao exportá-la, e ainda 
lhe será repassado, embutido no preço das mercadorias o imposto sobre a energia paga a 
São Paulo. Vê-se que se trata de um paradoxo e de rematado absurdo. Temos de corrigir a 
grave anomalia mediante a supressão da letra b, do inciso II do § 10 do artigo 277. 

 
   
   EMENDA:02209 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: artigo 277  
Suprima-se o inciso II do parágrafo 6o. do artigo 277:  
- Suprima-se o inciso II do parágrafo 6o. do artigo 277. 
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Justificativa: 
O texto do inciso II do § 6º do artigo 277 diz que “as alíquotas aplicáveis às operações internas 
realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados” serão estabelecidas por resolução do Senado, aprovada por dois terços de seus 
membros. Tal regra fere o princípio maior norteador da atual Constituição e da Carta em elaboração, 
pois agride o princípio do sistema federativo, frustra os interesses da Nação e da maioria dos 
Constituintes que lutam pelo respeito ao federalismo. A regra do inciso II do § 6º do artigo 277 precisa 
ser suprimida, por atingir a autonomia dos Estados que exportam petróleo e derivados, energia 
elétrica e álcool motor. Quebrar a autonomia dos Estados é violar o sistema federativo. 
   
   EMENDA:02323 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Modifique-se a redação para:  
Art. 277. .............................. 
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá. 
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 4º do mesmo artigo 277, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
  
   EMENDA:02334 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no Artigo 277, Parágrafo 10,  
Inciso II, o seguinte item:  
Art. 277 - ..................................  
c) sobre a extensão de incentivos à  
exportação ao setor de serviços de engenharia,  
inclusive isenção de impostos no país e não  
incidência de contribuições já pagas nos países  
onde se executa os serviços. 
Justificativa: 
A Constituição deve reconhecer a importância das empresas de serviços técnicos de engenharia para 
o advento no Brasil da Sociedade pós-industrial. 
A exportação de equipamentos se faz de forma eficiente sempre que as empresas nacionais de 
serviços de engenharia conseguem vender seus projetos no exterior. 
   
   EMENDA:02493 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acrescente-se a letra "c" ao inciso II, do § 10, do art. 277, com a seguinte redação:  
"c) sobre o transporte urbano de passageiros,  
nas áreas metropolitanas e microrregiões." 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais. 
   
   EMENDA:02563 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do Art. 277. 
Justificativa: 
A emenda busca compatibilizar os artigos 275, 277, 279 e 341, § 1º, item I. 
A previsão do adicional ao Imposto de renda, nos termos propostos, contém conflito com o dispositivo 
no art.279, que assegura a competência plena à União, aos Estados e Municípios, quanto aos 
tributos que a Constituição lhes atribui. A União terá restringida sua competência para instituir 
imposto de renda (art.275), porquanto a legislação federal de regência do imposto não poderá 
alcançar integralmente a matéria tributável: uma vez que esta é finita, haverá sempre que prever uma 
margem a ser deixada aos Estados, para o adicional, a fim de que a carga tributária não se torna 
confiscatória e insuportável. 
Por outro lado, a carga tributária também poderá atingir níveis insuportáveis com a conjugação de 
imposto de renda, do adicional a este imposto e da contribuição sobre o lucro, prevista no artigo 341, 
§ 1º, item I. Esta última, por constituir suporte financeiro do sistema de Seguridade Social, não deve 
sofrer concorrência de tributo estadual, mormente quando se atribui aos Estados significativa fonte de 
receita, como o ICMS, que dispõe de ampla base tributável. 
Além disso, o adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, principalmente Rio de Janeiro e 
São Paulo, onde se concentra mais de 80% da arrecadação do imposto de renda. Os Estados menos 
desenvolvidos não teriam condições para instituir o adicional, quer por inexistência de matéria 
tributável expressiva, frente aos custos de arrecadação, quer pela inconveniência de elevar ainda 
mais a carga tributária em seus territórios. 
   
   EMENDA:02842 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva/modificativa.  
Dispositivos emendados:  
Art. 277 (§ 1o.; § 10, item II, a) e § 11 - item V).  
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Art. 282 (item II e § 2o.).  
Art. 271 (Item III).  
a) Suprimam-se os dispositivos do anteprojeto abaixo indicados:  
i. § 1o., do art. 277.  
ii. alínea a, do item II, do § 10, do art. 277.  
iii. item V, do § 11, do art. 277.  
iv. item II e § 2o., do art. 282.  
b) Dê-se, em consequência, a seguinte redação ao item III, do art. 271:  
Art. 271. ..................................  
II - instituir isenções de tributos de  
competência estadual ou municipal, ressalvados os  
casos de relevante interesse nacional, garantida a  
indenização financeira dos Estados e Municípios  
afetados, na forma da lei complementar. 
Justificativa: 
O Anteprojeto, a nosso ver, manteve algumas distorções constantes do Relatório da Comissão do 
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, no Capítulo que disciplina o novo sistema tributário 
nacional, as quais, por se referirem a matérias correlatas, a presente emenda procura corrigir 
conjuntamente. 
Com efeito, o Anteprojeto estabelece, em primeiro lugar, imunidade fiscal para as exportações de 
produtos industrializados (alínea a, item II, § 10, art. 277) e serviços e outros produtos objeto de 
negociação com o Exterior (item I, § 11, art.277), o que constitui nítida imperfeição de natureza 
técnica. 
Em seguida, como forma de ressarcimento dos Estados e Municípios, afetados pela queda de receita 
decorrente da imunidade supracitada, o Anteprojeto incorre em novas distorções, quais sejam: 

a) O estabelecimento da faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um 
adicional, de até 5%, sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (§ 1º, 
art.277); 

b) A criação de “fundo” composto por dez por cento do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
destinado aos Estados e Distrito Federal na proporção de suas exportações de produtos 
industrializados, respeitado o limite máximo de vinte por cento. 

Ora, incentivos às exportações são objeto de política econômica e, por isso, passiveis de mudanças 
com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição. 
Deste modo, devem ser transferidas para a legislação complementar as definições especificas acerca 
da questão, as quais poderão variar e ser ajustadas em função dos eventuais interesses do País. 
Assim é que, visando corrigir essa imperfeição, estamos propondo a supressão da alínea a, do item 
II, do § 10, do Art. 277, e do item V, do § 11, do Art. 277, prevendo-se, compensatoriamente, 
dispositivo que obrigue a União a indenizar os Estados e Municípios de possíveis prejuízos oriundo 
de isenções totais ou parciais de impostos concedidos por interesse nacional, de conformidade com o 
que dispuser a lei complementar. 
Prevalecendo nossa sugestão, a lei federal garantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de 
benefício fiscal ou outros considerados de relevante interesse da economia nacional e, por outro, 
estabeleceria a forma e os montantes dos ressarcimentos financeiros aos Estados e ou Municípios, 
de modo que não sejam estes prejuízos, como anualmente, com perdas irreparáveis de receita. 
Garantida a indenização aos Estados e Municípios, cessam as razões para a instituição do adicional 
de 5% do imposto de renda e a criação do fundo de ressarcimento das exportações. 
Se, por outro lado, se argumentar que a destinação de 10% do produto da arrecadação do IPI para o 
Estado onde se situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional de distribuição de 
receita da União, e não de compensação de perda de arrecadação, lembrando que para isto existem 
os Fundos de Participação, além do que o incentivo em questão beneficiará, basicamente, os 
Estados mais ricos do País. Ressalta-se que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais absorveram, 
respectivamente, 53%, 12% e 11% da arrecadação desse imposto em 1986. Carece, pois, de 
sustentação o item II, do Art.282 do Anteprojeto. 
Acrescente-se que, no tocante à faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um 
adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estarão estes inevitavelmente, 
sujeitos a uma guerra fiscal, do que redundará graves riscos para a sobrevivência do próprio Sistema 
Tributário Nacional. 
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Trata-se, além disto, de dispositivo que estabelece evidente conflito de competência tributária entre a 
União, de um lado, e os Estados e o Distrito Federal, de outro. 
Por fim, não nos parece também ser este o caminho mais adequado para se gerar receita para os 
Estados, mesmo porque somente aqueles mais ricos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) 
contariam com potencial significativo de tributação, ainda assim em detrimento da União. 
   
   EMENDA:02855 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 277.  
Acrescente-se ao art. 277, o seguinte item V:  
"V - exploração de minérios e madeiras, inclusive para exportação." 
Justificativa: 
Tal como ocorre com o Imposto sobre Produtos Industrializados (que incide sobre a produção e não 
colide com o ICM que atinge a circulação), assim também a exploração de minérios e das madeiras 
poderá ser tributada como operação distinta dá circulação. 
Um imposto (o ICM) incidirá sobre a circulação da madeira e dos minerais e o outro alcançaria a 
operação de explorar um ou outro desses produtos, inclusive quando fossem eles exportados para 
fora do Estado produtor. 
Realmente existe, hoje, uma distinção injustificada entre os produtos industrializados e a produção 
extrativa e mineral. A indústria faz-se suporte simultâneo de dois impostos distintos (o IPI e o ICM), 
ao passo que a exploração da madeira e dos minérios não pode constituir-se em fato gerador senão 
de um só imposto (o ICM). 
Tal como na exploração industrial concebeu-se a possibilidade de dar nascimento a duas espécies de 
impostos, assim também na exploração madeireira e mineral poder-se-ia dar ensejo à cobrança de 
mais um imposto além do ICM. 
A medida viria contribuir grandemente para o desafogo financeiro dos Estados que hoje sofrem 
amargamente com a centralização de competência tributária na União, pois que a atual Constituição 
Federal permitiu a diferenciação entre produtos e circulação de produtos industrializados para efeito 
de distribuição de competência, porém impediu que o mesmo pudesse ser feito com relação a 
produtos outros que não os industrializados – caso das madeiras e dos minerais. 
Com o objetivo de trazer algum alivio à aflitiva situação financeira dos Estados, assim como para dar 
maior racionalização ao Sistema Tributário atual, elaboramos a presente Emenda, para cuja 
aprovação pedimos o apoio dos ilustres membros da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:02950 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Modifiquem-se no Título VII - Da Tributação e  
Do Orçamento, Capítulo I - Do Sistema Tributário  
Nacional, as seguintes disposições.  
Na Seção IV - Dos Impostos dos Estados e  
Distrito Federal, o artigo 277 sofrerá as  
seguintes alterações.  
"Art. 277 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - suprima-se  
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II - passará a ser o I, assim redigido:  
- I - transmissão "causa mortis" e doação, de  
quaisquer bem ou direitos;  
III - passará a ser o II, assim redigido:  
- II - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes;  
IV - passará a ser o III, com a mesma redação:  
- III - propriedade de veículos automotores.  
Na Seção V - Dos Impostos dos Municípios, o  
artigo 278 e incisos passarão a ter a seguinte redação:  
Art. 278 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - propriedade territorial rural;  
III - transmissão "inter vivos", a qualquer  
título, por ato oneroso de bens imóveis, por  
natureza ou acessão física, e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como  
cessão de direitos a sua aquisição;  
IV - os serviços de qualquer natureza, não  
compreendidos na competência tributária da União e  
dos Estados e  
V - vendas a varejo de mercadorias."  
§ 1o. - o imposto de que trata o item III não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou  
arrendamento mercantil.  
§ 2o. - o imposto de que trata o item III  
compete ao município da situação do imóvel.  
§ 3o. - a competência municipal para  
instituir e cobrar o imposto mencionado no item V  
não exclui a dos Estados para instituir e cobrar  
na mesma operação imposto de que trata o item II  
do artigo 277.  
§ 4o. - Cabe a lei complementar fixar as  
alíquotas máximas dos impostos de que tratam os  
itens I, II e III deste artigo.  
O inciso III do artigo 281 do Anteprojeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 281 - Pertencem aos Municípios:  
I - .......................... 
II - cinquenta por cento sobre s propriedade  
de veículos automotores licenciados em seus  
territórios;  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Estamos insistindo na erradicação do bisonho “sistema tributário” e “pires e chapéu na mão”. Se for 
mantido o critério do Anteprojeto de Constituição, sem acatar a sugestão contida no Anexo I da 
Comissão da Organização do Estado, em que os municipalistas defendem maior participação 
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tributária aos municípios, mormente na competência de instituir impostos, estaremos sustentando a 
falência dos municípios brasileiros. 
É no município que pulsa o coração da Pátria, se não tratarmos com a necessária preocupação a 
temática dos recursos dos municípios, principalmente acrescendo sua competência de instituir 
impostos, cujos fatos geradores ocorrem em seu território, esse coração já enfraquecido tende a um 
enfarto e perecerá. 
Enfatizamos a sensibilidade da douta Comissão de Sistematização a fim de que adote as sugestões 
aprovadas na Comissão de Organização do Estado, no que diz respeito este assunto tributário. 
Reconhecemos que houve avanços nas pequenas coisas. Mas progredimos em tão pequeninas 
coisas, que elas dificilmente se tornarão grandes. Urge a remoção de problemas preocupantes nos 
municípios e eles são a falta de recursos. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte sejam deixados na competência dos Municípios, como proposto pela 
Comissão II, o Imposto Territorial Rural e o Imposto Sobre Serviços.  
Discorda de sua inclusão na competência estadual como feito pelo Anteprojeto, porque entende que 
o acréscimo da competência tributária dos Municípios concorreria para livrá-los da falência.  
Ora, atualmente os Municípios ficam com toda a receita do Imposto Territorial Rural, assim como do 
Imposto Sobre Serviços, e nem por isto chegaram a evitar a bancarrota.  
Por outro lado, são consideráveis os recursos municipais provenientes de transferências e partilhas 
de impostos na forma do que está previsto no Anteprojeto da Comissão "V", acolhido pela Comissão 
de Sistematização. Pode-se afirmar com segurança que a perda do Imposto Territorial e do Imposto 
Sobre Serviços está plenamente compensada no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03041 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  
Ao art. 277, "I - Propriedade territorial rural", suprima-se. 
Justificativa: 
Mesmo o retrógrado anteprojeto da Comissão de Ordem Econômica reconhece que a Reforma 
Agrária é de Competência da União (art.326). 
Acresce, que é da competência da União legislar sobre direito agrário e desapropriação (art.49, XIX, 
“a” e “b”). 
Os títulos da dívida agrária têm sido e serão na nova Lei Maior da emissão da União. 
A desapropriação por sinal deverá ser de competência do Primeiro Ministro (Art.326, § 2º). 
Assim não tem sentido atribuído aos Estados e Imposto Territorial Rural.   
 
   EMENDA:03105 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 277 § 6o.  
Modifique-se a redação para:  
Art. 277 .....................  
"§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá. 
Justificativa: 
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1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 4º do mesmo artigo 277, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
   
   EMENDA:03110 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART. 277 - § 10, inciso II, letras "a" e "b"  
Suprime o inciso II do § 10 do Artigo 277, que tem a seguinte redação:  
"II - Não incidirá:  
a) sobre operações que destinam ao exterior produtos industrializados;  
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados, e energia elétrica." 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, esse inciso II não guarda compatibilidade com o que dispõe o artigo 271 que veda 
à União instituir isenções de tributos de competências dos estados e dos municípios, já que o tributo 
a que se refere o mencionado inciso é o ICM, de competência estadual. Em segundo lugar a decisão 
de fazer incidir ou não o tributo sobre os produtos e serviços constantes desse inciso II deve ser 
objeto de lei que refletirá sempre as circunstâncias concretas de cada momento, especialmente 
quanto aos interesses nacionais e dos estados, não cabendo, portanto, no texto da Constituição. 
   
   EMENDA:03202 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se a letra "c" ao inciso II, do § 10, do artigo 277, com a seguinte redação:  
"c) - sobre o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões." 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais. 
   
   EMENDA:03325 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 277 § 6o.  
Modifique-se a redação para:  
Art. 277 ....................................  
"§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá.  
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 4º do mesmo artigo 277, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
   
   EMENDA:03333 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 277, § 1o.  
Suprima-se do anteprojeto o § 1o. do art. 277. 
Justificativa: 
A introdução de dispositivo estabelecendo a possibilidade da imposição, ao arbítrio de outro ente 
público, de adicional sobre tributo da competência da União, é importuna e contrária as diretrizes até 
então adotadas em nossas normas tributárias. 
É forçoso reconhecer que, no momento atual, não deveriam mais recair sobre os contribuintes 
assalariados ou pessoas jurídicas novos encargos, substituindo-lhes parcela considerável de seus 
rendimentos, já defasados e corroídos pela inflação, e cujo giro na economia mostra-se de 
fundamental importância para evitar a recessão. 
Embora se considere a extrema necessidade de serem aportadas novas fontes de recursos para os 
Estados, não podemos concordar que sua arrecadação seja melhorada através da imposição de 
tributo adicional, sendo essas as razões que nos impelem à apresentação da presente emenda. 
   
   EMENDA:03373 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 277, § 8o.  
"Art. 277 - ................  
O § 8o. - As alíquotas internas, nas  
operações relativas a circulação de mercadorias e  
nas prestações de serviços, não poderão ser  
inferiores às alíquotas interestaduais, reputando-  
se operações e prestações internas também as  
interestaduais realizadas para consumidor final de  
mercadorias e serviços." 
Justificativa: 
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A exclusão da alternativa concedida aos Estados para criação de alíquota internas diferenciadas do 
imposto incidente sobre as operações de circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 
impõe-se como medida de inteira justiça fiscal, indispensável à manutenção do equilíbrio econômico 
entre Estados. 
Com efeito, a permanecer a parte inicial do disposto emendado, estariam aqueles Estados dotados 
de base tributária mais ampla, totalmente liberados para exercer, através do manejo de isenções e/ou 
alíquotas diferenciadas, pressões de toda ordem em prejuízo das atividades econômicas, dos 
Estados menos poderosos. 
Esses os motivos que estão a indicar as razões que nos impeliram à apresentação da presente 
proposição, em defesa daqueles Estados que são a grande maioria, para os quais a prevalência do 
dispositivo ora excluído seria extremamente prejudicial. 
   
   EMENDA:03383 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 277, § 3o.  
§ 3o. - O imposto de que trata o item I será  
cobrado de forma progressiva, no tempo, quando  
incidir sobre glebas rurais improdutivas, sem  
prejuízo do disposto no art. 326.  
Renumerem-se os demais parágrafos. 
Justificativa: 
O imóvel rural conforme disposto nesta carta deverá ter caráter prioritariamente social. 
A terra improdutiva não nos traz nenhuma contribuição neste campo. 
Entendo que através de uma progressão do imposto o proprietário ver-se-á forçando a torna-la 
produtiva, tirando-lhe o caráter especulativo e não se sujeitando ao risco de uma desapropriação.   
 
   EMENDA:03569 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se a letra "c" ao inciso II, do § 10, do artigo 277, com a seguinte redação:  
"c) sobre o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões." 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais. 
   
   EMENDA:03756 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 284  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescentar-se a expressão serviços, como segue:  
Art. 277 - § 10.  
II - Sobre operações que destinem ao exterior serviços e produtos industrializados. 
Justificativa: 
A inclusão visa questão de equidade da qual resultará substancial aumento de exportações, 
justamente aqueles de maior contribuição em valor agregado para o país. 
   
   EMENDA:03841 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o texto do inciso II do parágrafo 6º do art. 277. 
Justificativa: 
O referido texto estabelece que competirá ao Senado Federal fixar por resolução as alíquotas do ICM 
pertinentes “às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive 
combustíveis líquidos e gasosos deles derivados”. 
Tal regra fere o princípio maior norteador da atual constituição e da carta em elaboração. Agride o 
princípio federativo. Frustra os interesses da nação e da maioria dos constituintes que aspiram o 
restabelecimento da federação. 
Enfim, tal regra deve ser suprimida porque é inadequada a uma constituição que propõe a 
restabelecer a federação, outorgando maior autonomia aos Estados. 
   
   EMENDA:03843 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o texto da alínea "b" do inciso II,  
Parágrafo 10 do art. 277. 
Justificativa: 
O dispositivo afronta os interesses das unidades federadas que exportam petróleo, derivados e 
energia, e, entre os maiores prejudicados, desponta o Paraná, que produz quarenta milhões de 
quilowatts horas, e consome apenas oito milhões de quilowatts. 
Entre outras, a não incidência do ICM na exportação de petróleo, energia e derivados para outros 
Estados, é inaceitável pelas razões seguintes: 

1. Porque é tecnicamente injustificável, consagrar a incidência na ponta do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios Constituintes ao remodelar o ICM; 

2. Do ponto de vista socioeconômico e político, implica em consagrar-se um absurdo, que 
beneficiará os Estados consumidores de energia, em detrimento dos Estados produtores. 

3. Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os Estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos Estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda da energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No Norte e Nordeste, Pará e Bahia seriam punidos, porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. Igualmente prejudicados 
serão os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe, com plataformas ricas em 
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petróleo, e o próprio Estado do Amazonas, onde descobriu-se, recentemente, enorme lençol 
petrolífero. 

4. Não tem sentido premiar Estados consumidores, em detrimento de Estados produtores, pois, 
nestes, a exploração dos recursos naturais, para gerar eletricidade, se faz às custas do 
desconforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização de 
enormes áreas de terra. 

5. Trata-se de casuísmo injustificável, que beneficiará, sobretudo, o estado de São Paulo, 
economicamente o mais forte da Federação, que se locupletará à custa de outros Estados. 

   
   EMENDA:03851 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Inciso I do § 9o. do art. 277.  
Substitua-se no inciso I do § 9o. do art. 277  
do anteprojeto a expressão "inclusive acréscimos  
financeiros", pela expressão "observadas as  
exclusões previstas nesta constituição". 
Justificativa: 
Trata-se de típica emenda de redação, uma vez que a base de cálculo do ICM, segundo a melhor 
técnica impositiva tributária, é o total da operação lançada na nota fiscal. Somente pode-se excluir 
desta abrangência aqueles itens componentes do preço final que por expresso dispositivo 
constitucional não fazem parte da base de cálculo.  
Como é o caso da hipótese do inciso II do mesmo § 9º do artigo 277.  
Acréscimos financeiros bem como quaisquer outros adicionais que venham a ser discriminados na 
nota fiscal já contribuem naturalmente base de cálculo.  
Por outro lado, eventual isenção ou não incidência de alguns desses componentes adicionais com 
relação ao tributo do ICM, pelo novo ordenado que se pretende, será matéria de competência dos 
estados.  
   
   EMENDA:03912 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 277 § 6o.  
Modifique-se a redação para:  
Art. 277. ..................................  
"§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal  
estabelecerá:  
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 4º do mesmo artigo 277, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
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   EMENDA:04163 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao inciso I, do § 10, do art. 277, do anteprojeto.  
Suprima-se do anteprojeto a parte final do  
inciso I, do § 10, do seu art. 277, nesses termos:  
"... inclusive quando se tratar de bens  
destinados a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, bem como serviços prestados no  
Exterior quando destinados a estabelecimento  
situado no País." 
Justificativa: 
Na hipótese contida na supressão que ora se sugere não há circulação econômica de mercadorias, e, 
sim, o seu mero deslocamento físico. 
Por outro lado, a prestação de serviços não deve ser objeto de incidência do ICM e, sim, do ISS. 
   
   EMENDA:04164 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao artigo 277, III  
Suprima-se da parte final do inciso III, do art. 277, do Anteprojeto a expressão: "de serviços e". 
Justificativa: 
O ICM, conforme constitucionalmente previsto, destina-se a tributar as operações de saídas, relativas 
à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes (CF. art. 23, II). 
Portanto, não se presta o aludido tributo à tributação de operações relativas à prestação de serviços, 
que já possui seu tributo próprio, que é o ISS. 
   
   EMENDA:04165 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 3o. do art. 277, do Anteprojeto.  
Dê-se ao § 3o., do art. 277, do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 277 - ................................  
§ 3o. - O imposto de que trata o item II  
compete, em qualquer hipótese, ao Estado da  
situação do imóvel, mesmo que a transmissão  
resulte de sucessão aberta no estrangeiro e lá  
tenha-se formalizado o instrumento de doação". 
Justificativa: 
A presente proposta de alteração redacional da norma contida no § 3º, do Art. 277, do projeto, se 
justifica para se manter a coerência desta com aquela anterior sugestão de mudança da redação do 
inciso II do mesmo artigo. 
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É que ali se sustentou ser princípio assente em nosso Direito Tributário que o imposto em apreço só 
deve iniciar sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, exceto os reais de 
garantia. 
Portanto com a presente emenda, pretende-se que se não aumente ainda mais a carga tributária dos 
contribuintes nos termos do disposto no projeto cuja pretensão é a de se tributar também a 
transmissão causa mortis e a doação de quaisquer bens ou direitos (móveis ou imóveis). 
   
   EMENDA:04166 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda supressiva dos incisos I e II, do § 11, do art. 277, do Anteprojeto.  
Suprima-se os incisos I e II, do § 11, do artigo 277 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
Consoante os termos do art.23, II, da atual Constituição da República, são tributadas pelo ICM as 
operações de saídas de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes. 
Acontece que, com fulcro em norma constitucional, que permite, através de lei complementar, a 
instituição de outras categorias de contribuintes do ICM, vários Estados criam a tão controvertida 
figura do contribuinte substituto, que é obrigado a recolher antecipadamente o imposto sobre o fato 
gerador ainda não ocorrido (futuro e incerto), em operação da qual ele não é parte, por absoluta 
desvinculação com o fato gerador. 
Por outro lado, em sede de matéria tributária, não se pode conceber a transferência responsabilidade 
tributária, sem vinculação deste responsável ao fato gerador da respectiva obrigação. 
Atualmente o que se vem verificando é a criação de contribuintes substitutos totalmente 
desvinculados do fato gerador daquela obrigação. 
Por isso, sugere-se a aludida supressão. 
   
   EMENDA:04170 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o., do art. 277, do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 277 - ................................  
§ 4o. - As alíquotas do imposto de que trata  
o item II não excederão aos limites estabelecidos  
em lei complementar, obedecido o máximo de 5%". 
Justificativa: 
Alguns países de economia socializada têm utilizado o imposto de transmissão causa mortis como 
instrumento de confisco a propriedade privada, através da imposição de alíquotas exageradas. 
A fim de se prevenir a possibilidade da introdução de tal prática em nosso ordenamento jurídico, o 
que, diga-se de passagem, já ocorreu entre nós antes da reforma tributária levada a efeito em 1965, 
deve a Constituição da República limitar essa imposição tributária, que não deve ser superior a 5%. 
De outra parte, deve-se transferir da Resolução do Senado Federal para a lei complementar a fixação 
deste teto. 
 
   
   EMENDA:04171 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II, do art. 277, do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 277 - ................................  
II - transmissão causa mortis e doação de  
quaisquer bens imóveis ou direitos a eles  
relativos, exceto os reais de garantia." 
Justificativa: 
É tradição do nosso regime jurídico tributário que somente os bens imóveis devem ser tributados pelo 
imposto de transmissão. 
 
   
   EMENDA:04174 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o disposto no § 1o., do art. 277, do Anteprojeto. 
Justificativa: 
O dispositivo retromencionado cuja supressão ora se pretende, estende aos Estados e ao Distrito 
Federal competência para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza sob a 
forma de adicional. Na prática, a instituição e a fiscalização, em âmbito estadual, do mencionado 
adicional, poderá tornar-se caótica, pela diversidade de tratamento que irá ocorrer nos diferentes 
Estados membros, impossibilitando a adequada programação financeira por parte das suas classes 
de contribuintes. 
Assim, o citado dispositivo do anteprojeto deverá ser eliminado, por constituir bitributação e, portanto, 
confisco. 
   
   EMENDA:04196 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 277, § 6o.  
Modifique-se a redação para:  
Art. 277 - ..................................  
"§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá:" 
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 4º do mesmo artigo 277, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
   
   EMENDA:04643 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 277 do anteprojeto, os seguintes incisos e Parágrafo Único:  
art. 277 - ..................................  
V - a produção e fornecimento de energia elétrica;  
VI - produção e consumo de combustíveis e  
lubrificantes líquidos e gasosos, exceto petróleo;  
VII - serviços de transporte, comunicação e  
turismo, exceto o de transporte de cargas para o exterior.  
Parágrafo único - Os impostos a que se  
referem os itens V e VI serão não cumulativos, nos  
termos da Lei Complementar. 
Justificativa: 
Trata-se de impostos que estão sendo transferidos da competência da União para a competência dos 
Estados, atendendo à necessidade de fortalecer a Federação. 
Ocorre que ao incorporá-los ao ICM, o objetivo principal, que é fortalecimento das receitas estaduais, 
não será atendido. Ao contrário, perde-se a receita, hoje, auferida pela União e a correspondente 
participação dos Estados e Municípios. 
Além do mais, o agrupamento de serviços e mercadorias num só imposto não cumulativo é 
desaconselhável, pela complexidade que trará à administração e fiscalização do tributo. 
   
   EMENDA:04655 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda de adequação  
Suprimir o § 1o. do art. 277 do anteprojeto  
da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O imposto de renda tem sido iníquo e atinge principalmente a classe assalariada. Possibilitar aos 
Estados instituir um adicional sobre este imposto é agravar, ainda mais, a situação dos assalariados 
brasileiros, sobre quem o ônus maior da tributação recai. 
   
   EMENDA:04702 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao artigo 277  
Dê-se nova redação ao inciso II do artigo  
277, do Anteprojeto da Comissão de Sistematização,  
a seguinte redação:  
"II - transmissão "causa mortis' e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos.' 
Justificativa: 
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Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilidade do sistema capitalista - ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações. 
   
   EMENDA:04703 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Artigo 277  
Suprima-se a expressão: "inclusive quando se  
tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, bem como sobre serviço prestado  
no exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País,' do inciso I do § 10 do art. 277  
do Anteprojeto da Comissão de Sistematização”. 
Justificativa: 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em princípio. 
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação. 
Trata-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a uma tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam a produção de novas 
mercadorias. 
   
   EMENDA:04704 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Artigo 277  
Exclua-se da redação do § 5o. do artigo 277,  
do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, a  
parte final: "A isenção ou não incidência, salvo  
determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto para compensação  
daquele devido nas operações ou prestações seguintes. 
Justificativa: 
A restrição aludida contraria o princípio da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar 
o crédito de uma operação isenta, na próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será 
anulado, porquanto o imposto incidirá integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, 
pela Emenda Constitucional nº 23 a Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
   
   EMENDA:04775 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   1) O § 6o. do art. 277 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 277 - ..................................  
§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o  
inciso III, resolução do Congresso Nacional,  
aprovada pela maioria absoluta de seus membros,  
estabelecerá alíquotas uniformes aplicáveis às  
operações interestaduais e de exportação, sendo  
facultado ao Congresso Nacional fixar alíquotas  
mínimas para as operações internas. 
Justificativa: 
A Emenda objetiva dar maior uniformidade na cobrança do ICMS, dando-lhe, no entanto, flexibilidade 
nas operações internas. Para tanto, faculta-se ao Congresso Nacional fixar a alíquota mínima nestas 
operações, assegurando, ao mesmo tempo, o mínimo de receita para os Estados. 
   
   EMENDA:04782 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Os §§ 6o. e 7o. do artigo 277 do anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 277 - ..................................  
§ 6o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Congresso Nacional, também  
por Resolução aprovada pela maioria absoluta dos  
seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreendidas no item II  
do parágrafo anterior. 
Justificativa: 
Entendemos que legislar sobre matéria tributária é competência do Congresso Nacional, e não do 
Senado Federal, isoladamente. 
   
   EMENDA:04793 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 277  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) os incisos V e VI do § 11 do Art. 277 
Justificativa: 
Os dispositivos que se pretende suprimir cuidam da possibilidade de concessão, por lei 
complementar, de incentivos fiscais de tributos estaduais. Assim sendo, cabe aos Estados a decisão 
sobre a conveniência e a oportunidade de concedê-los e para tanto há previsão no inciso VII do 
mesmo parágrafo e artigo. 
   
   EMENDA:04802 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Dispositivo Emendados: Art. 277, inciso III e item I do § 11.  
1) O inciso III do Art. 277 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 277 - ..................................  
............................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, impostos não cumulativos, bem como  
prestações de serviços, segundo o disposto em Lei  
Complementar. 
Justificativa: 
A nova redação do inciso III suprime a citação dos contribuintes do ICM, deixando sua definição para 
Lei Complementar, como é feito para os impostos Federais e Municipais. 
Dessa forma, o inciso I do § 11 do art. 277 torna-se desnecessário. 
 
   EMENDA:05047 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.).  
Suprima-se o texto da alínea "b", do inciso II, parágrafo 10, do Art. 277 do anteprojeto. 
Justificativa: 
O dispositivo afronta o interesse das unidades Federadas que exportam para outras petróleo, 
derivados e energia e, entre os maiores prejudicados desponta o PARANÁ que produz 40 (quarenta) 
milhões de quilowatts horas e consome apenas 8 (oito) milhões. 
Entre outras, a não incidência do ICM, na exportação de petróleo, energia e derivados para outros 
estados, é inaceitável pelas razões seguintes. 

1) Porque é tecnicamente injustificável consagra a incidência na ponta do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios Constituintes ao se remodelar o ICM. 

2) Do ponto de vista Sócio-político, implica em consagrar-se um absurdo que beneficiará os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores. 

3) Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No Norte-Nordeste para a Bahia seriam punidos porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. 

Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, de plataformas 
marítimas ricas em petróleo. E o próprio estado do Amazonas onde recentemente descobriu-se 
enormes lençóis petrolíferos. 

4) Não tem sentido premiar estados consumidores em detrimento de estados produtores, pois, 
nestes a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às custas do 
desconforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização de 
enormes áreas de terra (E NO CASO DO PARANÁ, DE TERRAS FORTES). 

5) Trata-se de casuísmo injustificável que beneficiará notadamente o estado de São Paulo, o 
estado economicamente mais forte da Federação que se locupletou, a custo de outros 
estados, notadamente do Paraná, pois o Paraná não poderá tributar a energia exportada para 
São Paulo, São Paulo tributará a energia que não produziu, essa energia será agregada  
como “INSUMO” no custo de indústria Paulista cujos produtos serão consumidos noutros 
estados, inclusive no Paraná. Como o ICM é um imposto indireto cuja carga tributária é 
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suportada pelo consumidor final dos produtos, o que acontecerá em termos práticos é que os 
estados consumidores vão arcar com o ônus do imposto. O Paraná é um grande consumidor 
de produtos industrializados em São Paulo. Logo, embutidos no preço dos produtos que 
venderá ao Paraná estará o valor do imposto sobre energia paga em São Paulo. Logo São 
Paulo vai exportar o imposto pertinente a uma energia que não produziu para o próprio 
estado produtor dessa energia. Assim, o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto 
ao exportá-la e ainda lhe será repassado (embutido no preço das mercadorias) o imposto 
sobre a energia paga a São Paulo. Trata-se de rematado absurdo. 

É, pois, oportuna, necessário, acima de tudo justa a supressão de tal proposta. 
   
   EMENDA:05075 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dar ao § 4o. do Artigo 277 a seguinte redação:  
§ 4o. - As Alíquotas do imposto de que trata  
o item II, não excederão os limites estabelecidos  
em resolução do Senado Federal. 
Justificativa: 
A cobrança de imposto progressivo na transmissão causa mortis iria gerar injustiça contra herdeiros, 
na maioria de condições paupérrimas, que por não poderem pagar sequer o valor do imposto causa 
mortis, pela alíquota fixada pelo Senado, acabam vendo transformar-se a herança num “presente de 
grego”. 
   
   EMENDA:05399 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDAS DE COMPATIBILIZAÇÃO  
1 - Suprimam-se as expressões "bem como prestações de serviços", do item III, do art. 277  
e "e das prestações de serviços", do item IV, do § 11, do art. 277.  
2 - Acrescente-se um item IV ao art. 278 do Anteprojeto, do seguinte teor:  
"IV - Serviços de qualquer natureza." 
Justificativa: 
O ínclito relator, ao compatibilizar as propostas das comissões temáticas, optou integralmente pela 
formulação da Comissão V, no que se refere aos tributos de competência dos municípios, 
abandonando totalmente a sugestão contida no anteprojeto da Comissão II. 
Profundamente injusto para com os municípios foi esta radical opção. Estas unidades que realizam a 
quase totalidade das obras e serviços de que se servem os cidadãos continuarão a ser as menos 
aquinhoadas nas receitas tributárias. Negou-lhes os impostos sobre a propriedade territorial rural, os 
da venda a varejo de combustíveis e lubrificantes, os incidentes sobre a locação de bens moveis e 
imóveis e ainda pretenda subtrair-lhes o imposto sobre serviços que mesmo na penúria atual, a 
vigorante Carta Constitucional lhes confere. 
Oferecemos como emenda compatibilizadora a solução intermediária de se manter, pelo menos, este 
imposto sobre serviços, na competência dos municípios. 
Parecer:   
   Defende o nobre Constituinte a posição da Comissão II, que colocou o Imposto sobre Serviços na 
competência dos Municípios e não na dos Estados, como fez a Comissão "V".  
Fundamenta a ementa com a alegação de que os Municípios continuarão a ser menos aquinhoados 
nas receitas tributárias.  
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Ora, é sabido que o Imposto Sobre Serviços não vem tendo arrecadação expressiva, a não ser nas 
capitais e cidades de grande porte. Na grande maioria dos Municípios, ele é mal administrado e 
quase nada representa em termos de receita.  
Por outro lado, os recursos dos Municípios provenientes de transferências e partilhas de impostos 
são consideráveis na forma do que está disposto no Anteprojeto da Comissão "V", acolhido pela 
Comissão de Sistematização. Pode-se afirmar com segurança que a perda do Imposto Sobre 
Serviços está plenamente compensada no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05537 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 277  
Artigo 13, Inciso XIV, alínea "b"  
- Inclua-se no art. 277, como § 3o.,  
renumerando-se os demais, o seguinte dispositivo:  
Art. 277. ..................................  
"§ 3o. O imposto de que trata o item II não  
incidirá sobre a transmissão, por morte, de bens  
que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a  
herdeiros".  
- em consequência suprima-se a alínea "b" do inciso VIV do artigo 13. 
Justificativa: 
A hipótese da não incidência de imposto é mais aproximadamente colocada junto ao dispositivo 
principal, isto é, o que cria o referido imposto. 
Parecer:   
   Pela Emenda em epígrafe propõe-se o deslocamento do disposto na alínea "b" do item XIV do art. 
13, a fim de que se integre ao art. 277 como seu § 3o.  
Tal deslocamento se fundamenta no fato de que a referida alínea trata de imunidade de imposto 
previsto no art. 277.  
Realmente, de acordo com as regras de técnica legislativa, as exceções às hipóteses de incidência 
tributária devem constar do dispositivo que disciplina a respectiva incidência.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00051 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Anteprojeto da Constituição.  
Título - Da Tributação e do Orçamento.  
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional.  
Seção IV - Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal.  
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Art. 272 ....................................  
§ 2o. - O Imposto de que trata o Item I deste  
Artigo, compor-se-á de uma parcela calculada sobre  
o valor venal da terra e outra determinada em  
função inversa de sua utilização e, segundo  
critério que serão estabelecidos em Lei Nacional.  
O imposto não incidirá, sob qualquer das duas  
modalidades, sobre Glebas Rurais diária não  
excedente a um modulo rural da região, quando as  
cultive, só ou com a sua família, o proprietário  
que não tenha a posse nem a propriedade de outro imóvel. 
Justificativa: 
A imunidade atualmente vigente de vinte e cinco hectares foi baseada na presunção que esta seria a 
área mínima na qual um agricultor poderia obter a produção para seus sustentos e o de sua família. 
Entretanto, esta área mínima varia de região para outra de acordo com o tipo de cultura ou de 
aproveitamento e da tecnologia aplicada pelo agricultor e desta forma a área de vinte e cinco 
hectares pode ser pequena para Amazônia e grande demais para São Paulo. 
Desta forma, em se fixando em módulo rural da região, poderia compatibilizar as diferenças regionais 
ou municipais. 
Quanto à imunidade tributária de florestas nativas, é incompatível com a parte inicial do mesmo 
parágrafo, quando fala em função inversa de sua utilização. Além disso, a lei ordinária hoje vigente, já 
contempla a isenção de florestas consideradas de preservação permanente. 
Parecer:   
   Visa a presente Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 272, estabelecendo critério para a 
cobrança do imposto sobre a propriedade territorial rural, bem como para a sua não incidência.  
O referido tributo foi incluído na competência dos Estados e do Distrito Federal. Em razão desse fato, 
entendemos que se deve deixar à lei estadual a regulamentação do imposto, de modo que possa 
atender às peculiaridades socioeconômicas de cada Unidade da Federação.  
Desse modo, e não obstante as razões apresentadas para a Emenda, julgamos inconveniente 
modificar a redação do supracitado dispositivo, conforme se propõe. 
   
   EMENDA:00127 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se a letra "c", ao inciso II, do § 11, do artigo 272, com a seguinte redação:  
"c) - sobre o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e  
microrregiões". 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais. 
Parecer:   
   Visa a presente Emenda a inclusão, no projeto de imunidade tributária para o transporte urbano de 
passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões.  
Observa-se que, de acordo com as diretrizes traçadas para a estruturação do Projeto, nele foram 
incorporadas as imunidades tributárias tradicionais, necessárias ao equilíbrio e harmonia da 
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Federação. Como exceções a essa regra, admitiram-se a inclusão das fundações dos partidos 
políticos e das entidades sindicais de trabalhadores, bem como o tratamento tributário diferenciado 
para a microempresa, mediante lei complementar.  
Embora reconheçamos que certas categorias sociais, por sua natureza e características, e 
determinados produtos, mercadorias e serviços, sobretudo pela sua essencialidade, devam ser 
contemplados com benefícios fiscais (isenção, redução da base de cálculo, de alíquotas etc.), 
entendemos, por outro lado, que a concessão deles há que se fazer através da legislação ordinária, 
no âmbito da competência de cada entidade política tributante, como aliás, já ocorre em relação 
a vários tributos federais, estaduais e municipais. 
   
   EMENDA:00261 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao anteprojeto do Relator  
Dê-se ao § 5o. do art. 272 a seguinte  
redação, suprimindo-se, mediante compatibilização,  
o conteúdo das alíneas a e b do item XIV do art. 12:  
"§ 5o. Quanto ao imposto de que trata o item II:  
a) as alíquotas serão fixadas pelo Senado  
Federal, proporcionais ao valor do quinhão ou do  
bem doado, atendido o princípio social da  
distribuição da renda e da riqueza;  
b) não haverá sua incidência, nem de custas e  
emolumentos, na hipótese de transmissão por morte  
de bens que sirvam de moradia à família do morto." 
Justificativa: 
A emenda visa deslocar para o título e capítulo próprios do Sistema Tributário Nacional”, regras 
tributárias respectivas encontráveis nos dispositivos sob proposta de compatibilização. 
Parecer:   
   Opinamos pela supressão do parágrafo 5o. do artigo 272 do Projeto. 
   
   EMENDA:00699 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do § 7o. do art. 272 
Justificativa: 
Ao permitir que o Senado Federal fixe as alíquotas do ICM aplicáveis às operações internas 
realizadas com energia elétrica, petróleo e combustíveis, o dispositivo entra em choque com o espirito 
que preside toda a edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os estados e sua 
autonomia, com a consequente afirmação do ideal federativo. Dada essa desarmonia com o espírito 
do projeto mesmo é que se faz necessária sua supressão. 
Parecer:   
   Quer a emenda a supressão do § 7o.do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que deve caber ao Senado Federal a fixação de alíquotas do ICMS. 
   
   EMENDA:00701 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 11 do art. 272 
Justificativa: 
O dispositivo que se pretende suprimir colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do 
próprio imposto, de vez que consagra a incidência na ponta do consumo. Impõe-se sua supressão 
para que a própria concepção adotada para o tributo prevaleça e dos dispositivos contrastantes, 
insuscetíveis de harmonização, sejam removidos. 
Além disso, ao beneficiar os estados consumidores de combustíveis e energia, que são os estados 
mais fortes e desenvolvidos economicamente, o dispositivo afronta o comando do art.262, § 1º, inciso 
II, que estabelece como objetivo do próprio sistema tributário o “desenvolvimento equilibrado entre as 
diferentes regiões do país”. Não se harmoniza, por isto, com os princípios gerais do próprio Título VII. 
Finalmente, ao permitir que a energia proveniente do estado menos desenvolvido de agregue aos 
custos de produção das indústrias do estado mais forte, na condição de insumo, o dispositivo permite 
o absurdo de que o estado produtor de energia, ao importar produtos industrializados, importe 
também o imposto que não lhe foi permitido cobrar, criando novo embaraço para o cumprimento do 
objetivo de promover o “desenvolvimento equilibrado”. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a supressão da alínea "b" do item II do § 11 do art. 272, uma vez a não 
incidência do imposto a que se refere tal dispositivo prejudicaria os estados produtores de petróleo e 
de energia elétrica, que seriam os menos desenvolvidos economicamente.  
Apesar da possibilidade de alguns estados produtores serem prejudicados, é de se observar que a 
não incidência atende melhor ao objetivo do " desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões 
do País", considerando-se que a maioria dos Estados produtores de petróleo e de energia elétrica 
são os mais desenvolvidos economicamente. Assim, a não incidência do imposto nas operações 
interestaduais virá, em última análise, beneficiar a maioria dos estados consumidores, que são os 
menos desenvolvidos, porquanto o imposto, ao ser pago nas operações subsequentes às operações 
interestaduais, gerarão receita para esses estados consumidores.  
Portanto, considerando-se as perdas e benefícios decorrentes da não incidência, verifica-se que, em 
termos nacionais, haverá maiores benefícios se mantida a não incidência, como prevê a alínea "b" do 
item II do § 11 do art. 272. 
   
   EMENDA:00731 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do item II, do § 11,  
do Art. 272, do anteprojeto de Constituição,  
elaborado pelo Relator, Constituinte Deputado  
Bernardo Cabral.  
Art. 272 ..................................... 
§ 11 .................................... 
II ................................ 
b) Suprima-se integralmente. 
Justificativa: 
Esta matéria deve ser tratada pela legislação ordinária. A sua inserção na Constituição é inadequada 
porque além de ferir a liberdade dos Estados Federais cria desigualdades entre os mesmos. 
A não incidência de tributo sobre a energia elétrica e combustíveis nas operações interestaduais 
retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da 
exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios. 
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Os Estados produtores estariam, na verdade, sendo forçados a abrir mão de receita tributária em 
favor de Estados mais ricos e economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia 
supera as condições de produção própria. 
Os Estados produtores, onde a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às 
custas de desconforto para a população, de prejuízos econômicos e fiscais por causa da inutilização 
de enormes áreas de terra e de aumento de poluição e de agressão à natureza, ainda deixarão de 
auferir receitas tributárias que poderiam articular o seu próprio desenvolvimento econômico. 
No texto constitucional vigente, já é irrisória a parcela do Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE 
e do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes – IUCL distribuída aos Estados produtores. O 
novo texto, em exame, suprime de vez esta minguada participação, pois elimina o IUEE e o IUCL e 
estabelece imunidade ao novo tributo (sobre circulação de mercadorias e serviços). 
É, pois, justa e necessária a supressão proposta. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a supressão da alínea "b" do item II do § 11 do art. 272, uma vez a não 
incidência do imposto a que se refere tal dispositivo prejudicaria os estados produtores de petróleo e 
de energia elétrica, que seriam os menos desenvolvidos economicamente.  
Apesar da possibilidade de alguns estados produtores serem prejudicados, é de se observar que a 
não incidência atende melhor ao objetivo do " desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões 
do País", considerando-se que a maioria dos Estados produtores de petróleo e de energia elétrica 
são os mais desenvolvidos economicamente. Assim, a não incidência do imposto nas operações 
interestaduais virá, em última análise, beneficiar a maioria dos estados consumidores, que são os 
menos desenvolvidos, porquanto o imposto, ao ser pago nas operações subsequentes às operações 
interestaduais, gerarão receita para esses estados consumidores.  
Portanto, considerando-se as perdas e benefícios decorrentes da não incidência, verifica-se que, em 
termos nacionais, haverá maiores benefícios se mantida a não incidência, como prevê a alínea "b" do 
item II do § 11 do art. 272. 
   
   EMENDA:00740 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 272 .................... .  
II - Transmissão "causa mortis"...  
Isente-se da incidência do imposto de  
transmissão "causa mortis" o imóvel residencial  
único de uso dos herdeiros. 
Justificativa 
É princípio de elevada ordem social. 
Parecer:   
   Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que as alterações propostas comprometerão os objetivos visados naquelas normas, 
descaracterizando o seu alcance. 
   
   EMENDA:00741 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Redija-se assim o inciso IV do art. 272:  
IV - propriedade de veículos automotores,  
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salvo sobre veículos de transportes urbanos que  
ficam isentos. 
Justificativa: 
A emenda objetiva dar tratamento diferenciado aos transportes urbanos. 
Parecer:   
   Propõe a emenda isentar do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, os destinados a 
transporte urbano.  
Isenção deve ser objeto de Lei ordinária. 
   
   EMENDA:01329 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa aos artigos 270, 272,  
275, 276 do anteprojeto de Constituição  
Ementa: Dê-se nova redação aos arts. 270,  
272, 275 e 276, nos seguintes termos:  
Art. 270 - Compete a União instituir impostos sobre:  
I a V - ....................................  
VI - a propriedade rural.  
§ 1o./4o. - ................................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - Suprima-se  
II a IV - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Suprima-se  
Art. 275 - Pertence aos Estados e ao Distrito  
Federal o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e provento de quaisquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias e pelas fundações que instituir ou  
mantiver, bem como o produto da arrecadação do  
imposto sobre a propriedade territorial rural.  
Art. 276 - ..................................  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis neles  
situados, e sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre os imóveis rurais está diretamente ligada ao resultado cadastral 
apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração 
Federal. 
Este tributo tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados. 
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
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obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar. 
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária. 
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), repassando aos Estados e aos 
Municípios – como sugerido neste Anteprojeto - , a totalidade do produto arrecadado com o citado 
tributo. 
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art. 272 o inciso I e o § 2º, transferindo-os para 
o texto do art. 276 e, por consequência, têm-se que alterar as redações dos art. 275 e do inciso II do 
art. 276. 
Parecer:   
   Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado descortino do proponente, nossa convicção é 
de que a matéria em questão recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01741 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA PARA APERFEIÇOAMENTO DE REDAÇÃO  
SEÇÃO IV - ART. 272 § 11 - ITEM II - NÃO INCIDIRÁ:  
a) Sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados ou operações a estas  
equiparadas. 
Justificativa: 
Na legislação em vigor, está equiparada a uma exportação, a venda a comerciante exportador de 
produto industrializado, condicionada a sua posterior saída do Território Nacional. 
Esta operação recebe a mesma isenção fiscal concedida a operação de exportação direta. 
O objetivo do regime é possibilitar que o comerciante exportador nacional adquira a mercadoria do 
produtor nas mesmas condições e como o mesmo tratamento fiscal que recebe o importador 
estrangeiro que deste adquire o produto nacional. 
Este regime especial está possibilitando o crescimento contínuo do setor comercial exportador 
nacional, que já é responsável por mais de 30% de nossas exportações. 
Por esta razão urge seja explicitada na norma constitucional que o conceito de operações que 
destinam ao exterior produtos industrializados também abrange a exportação indireta, isto é, através 
de venda com fim específico de exportação. 
Assim será consolidada no texto constitucional esta modalidade de operação, sem qualquer prejuízo 
para os Estados, que já isentam a mesma. 
Com isto será beneficiado o setor exportador pela estabilidade de tratamento fiscal garantido pela 
norma constitucional, pois a revogação deste regime poderá fazer com que a produção nacional seja 
exportada principalmente através de comerciantes estrangeiros, o que não é de interesse do País. 
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda em exame, modificar a redação da alínea "a" do item II do § 11 do art. 
272, a fim de se acrescentar nela a expressão "... ou operações a estas equiparadas."  
Não obstante a sua importância para o incremento das exportações, entendemos que tais operações, 
em razão da necessária flexibilidade das normas e mecanismos que as disciplinaram, devem 
continuar a ser tratadas a nível de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:01749 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 272, inciso I, alínea "c"  
A alínea "c" e inciso I do artigo 272, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 - A União entregará:  
I - do produto da arrecadação dos impostos  
sobre renda e proventos de qualquer natureza e  
sobre produtos industrializados, quarenta e nove  
por cento, na forma seguinte:  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) cinco por cento para aplicação nas Regiões  
Norte e Nordeste, através de suas instituições  
oficiais de fomento. 
Justificativa: 
O Norte e Nordeste brasileiro são as regiões que concentram os maiores problemas. 
Foi discurso da maioria dos Constituintes o combate às desigualdades. 
Naturalmente, o êxito de parte substancial deste objetivo é a desconcentração administrativa dos 
recursos públicos também em favor do Norte e Nordeste. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tributária da União relativa aos impostos sobre a 
renda e sobre produtos industrializados a ser entregue para emprego nas Regiões Norte e Nordeste.  
Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
foram fixados à vista de estudos que levaram em conta o acréscimo de despesa das unidades 
federadas em decorrência dos encargos a lhe serem repassados pela União, bem como as 
necessidades da Administração Federal.  
A sua alteração implica em rompimento do equilíbrio alcançado e conflita com a opinião expressa 
pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria nas fases anteriores de elaboração do 
Projeto em questão.  
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspiraram a Emenda, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:01899 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 272, § 2o.  
O § 2o. do Art. 272 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 272 - ................................  
§ 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual. Nos casos de incidência  
as alíquotas serão fixadas de forma a desestimular  
a formação de latifúndios e a manutenção de  
propriedades improdutivas." 
Justificativa: 
A excessiva concentração da propriedade fundiária constitui inquestionavelmente forte causa dos 
agudos problemas sociais que afligem nosso País. Sem perspectiva de vida no seu habitat natural, o 
homem do campo é forçado a procurar novas formas de sobrevivência na periferia dos grandes 
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centros urbanos, formando o que se convencionou chamar de “grande exército de reserva”. A 
demanda por serviços públicos como água, esgoto, energia elétrica, saúde, resulta por reduzir a 
qualidade de vida dos habitantes já ali instalados, em face de rigidez da oferta, que decorre da 
insuficiência de investimentos dessa natureza. 
O objetivo da emenda é procurar, de alguma forma, atenuar esse quadro, que se nos afigura 
desolador. E isso de processaria utilizando o Imposto Territorial Rural como desestimulador da 
formação de latifúndios bem como da manutenção de propriedades improdutivas. A medida, de um 
lado, tende a facilitar o acesso à terra pelos que dela necessitam para garantir o seu sustento e de 
sua família; por outro, tende gerar número cada vez maior de empregos, na medida em que seu 
proprietário é forçado a dar uma função social à sua propriedade. 
Pretendemos compatibilizar a incidência do ITR com as disposições do artigo 325, que reconhece a 
função social da terra. 
Esse dispositivo não pode coexistir com a existência de latifúndios, que limitam o acesso do homem a 
terra, e de propriedades improdutivas – que impedem o aumento da riqueza nacional – recebendo o 
mesmo tratamento tributário que as outras propriedades recebem. 
Parecer:   
   Visa a presente Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 272, estabelecendo critérios nos casos 
de incidência do imposto.  
O referido tributo, de acordo com o Projeto, é da competência dos Estados e do Distrito Federal. Em 
razão desse fato, entendemos que se deve deixar à lei estadual a regulamentação do imposto, de 
modo que possa atender às peculiaridades econômicas de cada unidade da Federação.  
Desse modo, e não obstante as razões apresentadas para a Emenda, julgamos inconveniente 
modificar a redação do supracitado dispositivo, conforme se propõe.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01962 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa aos arts. 270, 272, 275 e 276 do Projeto de Constituição  
Ementa: Dê-se nova redação aos arts. 270, 272, 275 e 276, nos seguintes termos:  
Art. 270 - Compete a União instituir imposto sobre:  
I a V -  
VI - a propriedade rural.  
§ 1o./4o. -  
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - SUPRIME-SE  
II a IV -  
§ 1o. - ........................ 
§ 2o. - SUPRIME-SE  
Art. 275 - Pertence aos Estados e ao Distrito  
Federal o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e provento de quaisquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias e pelas fundações que instituir ou  
mantiver, bem como o produto da arrecadação do  
imposto sobre a propriedade territorial rural.  
Art. 276 ............................ 
I - ............................... 
II - cinquenta por cento do produto da  
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arrecadação dos impostos sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis neles  
situados, e sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre os imóveis rurais está diretamente ligada ao resultado cadastral 
apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração 
Federal. 
Este tributo tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados. 
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar. 
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária. 
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), repassando aos Estados e aos 
Municípios – como sugerido neste Projeto -, a totalidade do produto arrecadado com o citado tributo. 
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art.272 o inciso I e o § 2º, transferindo-os para o 
texto do art.276 e, por consequência, têm-se que alterar as redações dos art.275 e do inciso II do 
art.276. 
Parecer:   
   Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado descortino do proponente, nossa convicção é 
de que a matéria em questão recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02078 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 272  
Suprima-se do anteprojeto:  
- A letra “b” do inciso II do § 11 do artigo 277 
Justificativa: 
O dispositivo afronta os interesses das unidades federadas que exportam petróleo, derivados e 
energia, e, entre os maiores prejudicados, desponta o Paraná, que produz quarenta milhões de 
quilowatts horas, e consome apenas oito milhões de quilowatts. E inaceitável a não incidência do 
ICMS na exportação de petróleo, energia e derivados pelas razões seguintes: 

1. É tecnicamente injustificável, consagrar a incidência na ponta do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios Constituintes ao remodelar-se o ICM; 

2. Do ponto de vista socioeconômico e político, implica em consagrar-se um absurdo, que 
beneficiará os Estados consumidores de energia, em detrimento dos Estados produtores. 

3. Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os Estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos Estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda da energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No Norte e Nordeste, Pará e Bahia seriam punidos, porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. Igualmente prejudicados 
serão os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe, com plataformas ricas em 
petróleo, e o próprio Estado do Amazonas, onde descobriu-se, recentemente, enorme lençol 
petrolífero. 
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4. Não tem sentido premiar Estados consumidores, em detrimento de Estados produtores, pois, 
nestes, a exploração dos recursos naturais, para gerar eletricidade, se faz às custas do 
desconforto da população, do alagamento e inutilização de grandes áreas de terras férteis, do 
aumento do êxodo rural para os centros urbanos, de prejuízos econômicos e fiscais. 

5. Trata-se de casuísmo injustificável, que beneficiará, sobretudo, o estado de São Paulo, 
economicamente o mais forte da Federação, que se locupletará à custa de outros Estados. O 
Paraná será, no caso, o grande prejudicado, por perder mais de dez por cento do seu 
território em reservatórios de usinas hidrelétricas, não poder tributar a energia exportada, e 
São Paulo tributará a energia que não produziu. Essa energia será agregada como “insumo” 
no custo da indústria paulista, cujos produtos serão consumidos noutros Estados, incluindo o 
Paraná. Como o ICM é um imposto indireto, cuja carga tributária é suportada pelo consumidor 
final dos produtos, o que acontecerá, em termos práticos, é que os Estados consumidores 
vão arcar com ônus desse imposto. O Paraná é um grande consumidor de produtos 
industrializados em São Paulo. Logo, embutido nos preços dos produtos paulistas vendidos 
ao Paraná, estará o valor do imposto sobre a energia paga em São Paulo. Assim, São Paulo 
vai exportar o imposto, permitindo à energia que não produziu, para o Estado que a produziu. 
Temos, pois, que o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto ao exportá-la, e ainda 
lhe será repassado, embutido no preço das mercadorias o imposto sobre a energia paga a 
São Paulo. Vê-se que se trata de um paradoxo e de rematado absurdo. Temos de corrigir a 
grave anomalia mediante a supressão da letra b, do inciso II do § do artigo 272. 

Parecer:   
   Propõe a emenda eliminar a imunidade prevista na letra "b" do inciso II do § 11 do artigo 272, 
relativa a operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos e 
energia elétrica.  
Trata-se de imunidade necessária em função da produção dos mencionados bens, face inclusive a 
integração nacional. 
   
   EMENDA:02080 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 272  
Suprima-se o inciso II do parágrafo 7o. do artigo 272:  
- Suprima-se o inciso II do parágrafo 7o. do artigo 272. 
Justificativa: 
O texto do inciso II do § 7º do artigo 272 diz que “as alíquotas aplicáveis às operações internas 
realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados” serão estabelecidas por resolução do Senado, aprovada por dois terços de seus 
membros. Tal regra fere o princípio maior norteador da atual Constituição e da Carta em elaboração, 
pois agride o princípio do sistema federativo, frustra os interesses da Nação e da maioria dos 
Constituintes que lutam pelo respeito ao federalismo. A regra do inciso II do § 7º do artigo 272 precisa 
ser suprimida, por atingir a autonomia dos Estados que exportam petróleo e derivados, energia 
elétrica e álcool motor. Quebrar a autonomia dos Estados é violar o sistema federativo. 
Parecer:   
   A emenda procura suprimir dispositivo ou expressão do artigo 272 do Projeto, promovendo 
alteração no seu conteúdo.  
Entendemos que tal supressão viria provocar substancial modificação das normas ali contidas, que 
articulam os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal de forma clara e precisa. 
   
   EMENDA:02189 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação para:  
Art. 272. ....................... 
"§ 7o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá. 
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 5º do mesmo artigo 272, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o processo de dois terços do Senado Federal na fixação de alíquotas 
do ICMS.  
Entendemos que o quórum qualificado deve ser mantido. 
   
   EMENDA:02199 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 272, parágrafo  
11, inciso II, o seguinte item:  
Inclua-se no Artigo 272, Parágrafo 11.,  
Inciso II, o seguinte item:  
Art. 272 - ..................................  
c) sobre II, a extensão de incentivos à  
exportação ao setor de serviços de engenharia,  
inclusive isenção de impostos no país e não  
incidência de contribuições já pagas nos países  
onde se executa os serviços. 
Justificativa: 
A Constituição deve reconhecer a importância das empresas de serviços técnicos de engenharia para 
o advento no Brasil da Sociedade pós-industrial. 
A exportação de equipamentos se faz de forma eficiente sempre que as empresas nacionais de 
serviços de engenharia conseguem vender seus projetos no exterior. 
Parecer:   
   A emenda objetiva criar nova imunidade tributária no ICMS.  
Entendemos que a imunidade proposta não se enquadra nas diretrizes e parâmetros adotados no 
Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:02350 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acrescente-se a letra "c" ao inciso II, do § 11, do art. 272, com a seguinte redação:  
"c) sobre o transporte urbano de passageiros,  
nas áreas metropolitanas e microrregiões." 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais. 
Parecer:   
   A emenda objetiva criar nova imunidade tributária no ICMS.  
Entendemos que a imunidade proposta se enquadra nas diretrizes e parâmetros adotados no Projeto 
de Constituição.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02420 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do Art. 272. 
Justificativa: 
A emenda busca compatibilizar os artigos 276, 272, 274 e 335, § 1º, item I. 
A previsão do adicional ao Imposto de renda, nos termos propostos, contém conflito com o dispositivo 
no art.274, que assegura a competência plena à União, aos Estados e Municípios, quanto aos 
tributos que a Constituição lhes atribui. A União terá restringida sua competência para instituir 
imposto de renda (art.276), porquanto a legislação federal de regência do imposto não poderá 
alcançar integralmente a matéria tributável: uma vez que esta é finita, haverá sempre que prever uma 
margem a ser deixada aos Estados, para o adicional, a fim de que a carga tributária não se torna 
confiscatória e insuportável. 
Por outro lado, a carga tributária também poderá atingir níveis insuportáveis com a conjugação de 
imposto de renda, do adicional a este imposto e da contribuição sobre o lucro, prevista no artigo 335, 
§ 1º, item I. Esta última, por constituir suporte financeiro do sistema de Seguridade Social, não deve 
sofrer concorrência de tributo estadual, mormente quando se atribui aos Estados significativa fonte de 
receita, como o ICMS, que dispõe de ampla base tributável. 
Além disso, o adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, principalmente Rio de Janeiro e 
São Paulo, onde se concentra mais de 80% da arrecadação do imposto de renda. Os Estados menos 
desenvolvidos não teriam condições para instituir o adicional, quer por inexistência de matéria 
tributável expressiva, frente aos custos de arrecadação, quer pela inconveniência de elevar ainda 
mais a carga tributária em seus territórios. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:02690 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva/modificativa.  
Dispositivos emendados:  
Art. 272 (§ 1o.; § 10, item II, a) e § 12 item V).  
Art. 277 (item I e § 2o.).  
Art. 266. (Item III).  
a) Suprimam-se os dispositivos do anteprojeto abaixo indicados:  
i. § 1o., do art. 272.  
ii. alínea a, do Item II, do § 10, do art. 272.  
iii. Item V, do § 12, do art. 272.  
iv. Item I e § 2o., do art. 277.  
b) Dê-se, em consequência, a seguinte redação ao item III, do art. 266:  
Art. 266. ..................................  
II - instituir isenções de tributos de  
competência estadual ou municipal, ressalvados os  
casos de relevante interesse nacional, garantida a  
indenização financeira dos Estados e Municípios  
afetados, na forma da lei complementar. 
Justificativa: 
O Anteprojeto, a nosso ver, manteve algumas distorções constantes do Relatório da Comissão do 
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, no Capítulo que disciplina o novo sistema tributário 
nacional, as quais, por se referirem a matérias correlatas, a presente emenda procura corrigir 
conjuntamente. 
Com efeito, o Anteprojeto estabelece, em primeiro lugar, imunidade fiscal para as exportações de 
produtos industrializados (alínea a, item II, § 10, art.272) e serviços e outros produtos objeto de 
negociação com o Exterior (item I, § 11, art.272), o que constitui nítida imperfeição de natureza 
técnica. 
Em seguida, como forma de ressarcimento dos Estados e Municípios, afetados pela queda de receita 
decorrente da imunidade supracitada, o Anteprojeto incorre em novas distorções, quais sejam: 

a) O estabelecimento da faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um 
adicional, de até 5%, sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (§ 1º, 
art.272); 

b) A criação de “fundo” composto por dez por cento do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
destinado aos Estados e Distrito Federal na proporção de suas exportações de produtos 
industrializados, respeitado o limite máximo de vinte por cento. 

Ora, incentivos às exportações são objeto de política econômica e, por isso, passiveis de mudanças 
com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição. 
Deste modo, devem ser transferidas para a legislação complementar as definições especificas acerca 
da questão, as quais poderão variar e ser ajustadas em função dos eventuais interesses do País. 
Assim é que, visando corrigir essa imperfeição, estamos propondo a supressão da alínea a, do item 
II, do § 10, do Art. 272, e do item V, do § 12, do Art. 272, prevendo-se, compensatoriamente, 
dispositivo que obrigue a União a indenizar os Estados e Municípios de possíveis prejuízos oriundo 
de isenções totais ou parciais de impostos concedidos por interesse nacional, de conformidade com o 
que dispuser a lei complementar. 
Prevalecendo nossa sugestão, a lei federal garantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de 
benefício fiscal ou outros considerados de relevante interesse da economia nacional e, por outro, 
estabeleceria a forma e os montantes dos ressarcimentos financeiros aos Estados e ou Municípios, 
de modo que não sejam estes prejuízos, como anualmente, com perdas irreparáveis de receita. 
Garantida a indenização aos Estados e Municípios, cessam as razões para a instituição do adicional 
de 5% do imposto de renda e a criação do fundo de ressarcimento das exportações. 
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Se, por outro lado, se argumentar que a destinação de 10% do produto da arrecadação do IPI para o 
Estado onde se situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional de distribuição de 
receita da União, e não de compensação de perda de arrecadação, lembrando que para isto existem 
os Fundos de Participação, além do que o incentivo em questão beneficiará, basicamente, os 
Estados mais ricos do País. Ressalta-se que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais absorveram, 
respectivamente, 53%, 12% e 11% da arrecadação desse imposto em 1986. Carece, pois, de 
sustentação o item II, do Art. 282 do Anteprojeto. 
Acrescente-se que, no tocante à faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um 
adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estarão estes inevitavelmente, 
sujeitos a uma guerra fiscal, do que redundará graves riscos para a sobrevivência do próprio Sistema 
Tributário Nacional. 
Trata-se, além disto, de dispositivo que estabelece evidente conflito de competência tributária entre a 
União, de um lado, e os Estados e o Distrito Federal, de outro. 
Por fim, não nos parece também ser este o caminho mais adequado para se gerar receita para os 
Estados, mesmo porque somente aqueles mais ricos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) 
contrariam com potencial significativo de tributação, ainda assim em detrimento da União. 
Parecer:   
   Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado descortino do proponente, nossa convicção é 
de que a matéria em questão recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02703 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 272.  
Acrescente-se ao art. 272 o seguinte item V:  
"V - exploração de minérios e madeiras, inclusive para exportação." 
Justificativa: 
Tal como ocorre com o Imposto sobre Produtos Industrializados (que incide sobre a produção e não 
colide com o ICM que atinge a circulação), assim também a exploração de minérios e das madeiras 
poderá ser tributada como operação distinta dá circulação. 
Um imposto (o ICM) incidirá sobre a circulação da madeira e dos minerais e o outro alcançaria a 
operação de explorar um ou outro desses produtos, inclusive quando fossem eles exportados para 
fora do Estado produtor. 
Realmente existe, hoje, uma distinção injustificada entre os produtos industrializados e a produção 
extrativa e mineral. A indústria faz-se suporte simultâneo de dois impostos distintos (o IPI e o ICM), 
ao passo que a exploração da madeira e dos minérios não pode constituir-se em fato gerador senão 
de um só imposto (o ICM). 
Tal como na exploração industrial concebeu-se a possibilidade de dar nascimento a duas espécies de 
impostos, assim também na exploração madeireira e mineral poder-se-ia dar ensejo à cobrança de 
mais um imposto além do ICM. 
A medida viria contribuir grandemente para o desafogo financeiro dos Estados que hoje sofrem 
amargamente com a centralização de competência tributária na União, pois que a atual Constituição 
Federal permitiu a diferenciação entre produtos e circulação de produtos industrializados para efeito 
de distribuição de competência, porém impediu que o mesmo pudesse ser feito com relação a 
produtos outros que não os industrializados – caso das madeiras e dos minerais. 
Com o objetivo de trazer algum alivio à aflitiva situação financeira dos Estados, assim como para dar 
maior racionalização ao Sistema Tributário atual, elaboramos a presente Emenda, para cuja 
aprovação pedimos o apoio dos ilustres membros da Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   Quer a emenda incluir novo imposto para os Estados.  
Ela contraria o equilíbrio que o projeto fixou na repartição das receitas públicas, eliminando os 
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impostos chamados únicos.  
A tributação será rejeitada. 
   
   EMENDA:02796 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Modifiquem-se no Título VII - Da Tributação e  
Do Orçamento, Capítulo I - Do Sistema Tributário  
Nacional, as seguintes disposições:  
Na Seção IV - DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E  
DISTRITO FEDERAL, o artigo 272 sofrerá as  
seguintes alterações.  
"Art. 272. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - suprima-se  
II - passará a ser o I, assim redigido:  
- I - transmissão "causa mortis" e doação,  
de quaisquer bem ou direitos;  
III - passará a ser o II, assim redigido:  
- II - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes;  
IV - passará a ser o III, com a mesma redação:  
- III - propriedade de veículos automotores.  
Na Seção V - Dos Impostos dos Municípios - o  
artigo 273 e incisos passarão a ter a seguinte  
redação:  
Art. 273. Compete aos Municípios instituir  
impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - propriedade territorial rural;  
III - transmissão "inter vivos", a qualquer  
título, por ato oneroso de bens imóveis, por  
natureza ou acessão física, e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como  
cessão de direitos a sua aquisição;  
IV - os serviços de qualquer natureza, não  
compreendidos na competência tributária da União e  
dos Estados e  
V - vendas a varejo de mercadorias."  
§ 1o. O imposto de que trata o item III não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou  
arrendamento mercantil.  
§ 2o. O imposto de que trata o item III  
compete ao município da situação do imóvel.  
§ 3o. A competência municipal para instituir  
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e cobrar o imposto mencionado no item V não exclui  
a dos Estados para instituir e cobrar na mesma  
operação imposto de que trata o item II do artigo 272.  
§ 4o. Cabe a lei complementar fixar as  
alíquotas máximas dos impostos de que tratam os  
itens I, II e III deste artigo.  
O inciso III do artigo 276 do Anteprojeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 276. Pertencem aos Municípios:  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento sobre a propriedade  
de veículos automotores licenciados em seus  
territórios;  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias.  
(mantidos os demais ...) 
Justificativa: 
Estamos insistindo na erradicação do bisonho “sistema tributário” e “pires e chapéu na mão”. Se for 
mantido o critério do Anteprojeto de Constituição, sem acatar a sugestão contida no Anexo I da 
Comissão da Organização do Estado, em que os municipalistas defendem maior participação 
tributária aos municípios, mormente na competência de instituir impostos, estaremos sustentando a 
falência dos municípios brasileiros. 
É no município que pulsa o coração da Pátria, se não tratarmos com a necessária preocupação a 
temática dos recursos dos municípios, principalmente acrescendo sua competência de instituir 
impostos, cujos fatos geradores ocorrem em seu território, esse coração já enfraquecido tende a um 
enfarto e parecerá. 
Enfatizamos à sensibilidade da douta Comissão de Sistematização a fim de que adote as sugestões 
aprovadas na Comissão de Organização do Estado, no que diz respeito este assunto tributário. 
Reconhecemos que houve avanços nas pequenas coisas. Mas progredimos em tão pequeninas 
coisas, que elas dificilmente se tornarão grandes. Urge a remoção de problemas preocupantes nos 
municípios e eles são a falta de recursos. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Ivo Cersósimo pretende reverter aos Municípios o imposto sobre 
propriedade territorial rural e manter na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
propondo as alterações correspondentes nos Art. 272 e 273 do Projeto de Constituição, assim como 
no Art. 276, II, em que suprime a participação dos Municípios no produto do imposto territorial rural, já 
que a eles transfere todo ele.  
Insiste em que está propondo erradicação do bisonho sistema tributário de "pires e chapéu na mão" e 
que o critério do Anteprojeto conduzirá à falência os municípios brasileiros.  
A transferência do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural para os Municípios atenderia à 
descentralização tributária, aumentaria de 50% para 100% a receita oriunda desse tributo e deveria 
facilitar a administração, já que os Município precisam organizar o cadastro das propriedades que 
compõem seu solo e melhor podem saber do uso adequado dele.  
A manutenção ou a transferência do Imposto sobre Serviços deveria ser decidida auscultando a 
maioria das opiniões dos Municípios, que são os entes a serem mais afetados.  
A minuta de nova versão para o Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de 
Sistematização, repete o texto anterior, contrário, pois, à reivindicação sob exame. 
   
   EMENDA:02879 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Ao art. 272, "I - Propriedade territorial rural", suprima-se. 
Justificativa: 
Mesmo o retrógrado anteprojeto da Comissão de Ordem Econômica reconhece que a Reforma 
Agrária é de Competência da União (art.326). 
Acresce, que é da competência da União legislar sobre direito agrário e desapropriação (art.49, XIX, 
“a” e “b”). 
Os títulos da dívida agrária têm sido e serão na nova Lei Maior da emissão da União. 
A desapropriação por sinal deverá ser de competência do Primeiro Ministro (Art. 326, § 2º). 
Assim não tem sentido atribuído aos Estados e Imposto Territorial Rural.   
Parecer:   
   Quer a emenda suprimir o inciso I do artigo 272, retirando dos Estados o imposto sobre propriedade 
territorial rural.  
Dentro da divisão tributária contida no projeto o ITR deve ser da competência dos Estados e do 
Distrito Federal, para manter o equilíbrio proposto. 
   
   EMENDA:02941 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Art. 272 § 7o.  
Modifique-se a redação para:  
Art. 272 ....................................  
" § 7o. - Em relação ao imposto de que trata  
o item II, resolução do Senado Federal estabelecerá:  
............................................ 
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 5º do mesmo artigo 272, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o processo de dois terços do Senado Federal na fixação de alíquotas 
do ICMS.  
Entendemos que o quórum qualificado deve ser mantido. 
   
   EMENDA:02945 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos emendados: Art. 272 § 10, Inciso II, letras "a" e "b"  
Suprime o inciso II do § 11 do Artigo 272,  
que tem a seguinte redação:  
"II - Não incidirá:  
a) sobre operações que destinam ao exterior  
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produtos industrializados;  
b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados, e energia elétrica." 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, esse inciso II não guarda compatibilidade com o que dispõe o artigo 266 que veda 
à União instituir isenções de tributos de competência dos estados e dos municípios. Já que o tributo a 
que se refere o mencionado inciso é o ICM, de competência estadual. Em segundo lugar a decisão 
de fazer incidir ou não o tributo sobre os produtos e serviços constantes desse inciso II deve ser 
objeto de lei que refletirá sempre as circunstâncias concretas de cada momento, especialmente 
quanto aos interesses nacionais e dos estados, não cabendo, portanto, no texto da Constituição.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir as letras "a" e "b", do inciso II, do § 11 do artigo 272 do Projeto, eliminando 
as imunidades nas exportações e nas operações que destinem a outros Estados petróleo, 
combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica.  
Com relação à primeira é norma internacional que as Nações não exportem tributos e sim produtos. 
Deve, portanto, ser mantida.  
A segunda deve permanecer em razão de serem produtos gerados para consumo nacional. 
   
   EMENDA:03031 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se a letra "c" ao inciso II, do § 11, do artigo 272, com a seguinte redação:  
"c) - sobre o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões." 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte José Mendonça de Morais pretende ainda a não incidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços para o transporte urbano de passageiros, nas 
áreas metropolitanas e microrregiões.  
A renúncia do imposto cabível sobre a prestação de serviços deveria ser avaliada pela Estado ao 
qual o tributo diz respeito, dentro do princípio de autonomia imanente ao Sistema Federativo. Seria 
isenção concedível por lei ordinária.  
A proposta foi agasalhada na 2a. versão. 
   
   EMENDA:03139 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 272 § 7o.  
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Modifique-se a redação para:  
Art. 272 ....................................  
"§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal  
estabelecerá.  
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 5º do mesmo artigo 272, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda modificativa do § 7o. do art. 272, segundo a qual seria eliminada a exigência 
do quórum qualificado de dois terços que o atual Projeto prevê para aprovar resolução do Senado da 
República estabelecendo as alíquotas do ICMS aplicáveis às operações ali descritas.  
Inobstante respeitáveis os argumentos expendidos pelo ilustre Autor, militam, porém, outros análogos 
e não menos ponderáveis no sentido da manutenção do referido quórum, que também é exigido no  
§ 8o. do mesmo artigo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03147 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 272, § 1o.  
Suprima-se do Projeto o § 1o. do art. 272. 
Justificativa: 
A introdução de dispositivo estabelecendo a possibilidade da imposição, ao arbítrio de outro ente 
público, de adicional sobre tributo da competência da União, é importuna e contrária as diretrizes até 
então adotadas em nossas normas tributárias. 
É forçoso reconhecer que, no momento atual, não deveriam mais recair sobre os contribuintes 
assalariados ou pessoas jurídicas novos encargos, substituindo-lhes parcela considerável de seus 
rendimentos, já defasados e corroídos pela inflação, e cujo giro na economia mostra-se de 
fundamental importância para evitar a recessão. 
Embora se considere a extrema necessidade de serem aportadas novas fontes de recursos para os 
Estados, não podemos concordar que sua arrecadação seja melhorada através da imposição de 
tributo adicional, sendo essas as razões que nos impelem à apresentação da presente emenda. 
Parecer:   
   Essa competência estadual tem por escopo reter, nos próprios Estados produtores da renda 
tributada pela União, uma parcela diretamente proporcional ao valor arrecadado. Foi a fórmula 
encontrada para uma partilha equilibrada do imposto de renda, que é redistribuído, segundo critérios 
equalizadores, para todo o território nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03181 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 272, § 9o.  
O § 9o. do artigo 272 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 272 - ................................  
O § 9o. - As alíquotas internas, nas  
operações relativas a circulação de mercadorias e  
nas prestações de serviços, não poderão ser  
inferiores às alíquotas interestaduais, reputando-  
se operações e prestações internas também as  
interestaduais realizadas para consumidor final de  
mercadorias e serviços." 
Justificativa: 
A exclusão da alternativa concedida aos Estados para criação de alíquota internas diferenciadas do 
imposto incidente sobre as operações de circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 
impõe-se como medida de inteira justiça fiscal, indispensável à manutenção do equilíbrio econômico 
entre Estados. 
Com efeito, a permanecer a parte inicial do disposto emendado, estariam aqueles Estados dotados 
de base tributária mais ampla, totalmente liberados para exercer, através do manejo de isenções e/ou 
alíquotas diferenciadas, pressões de toda ordem em prejuízo das atividades econômicas, dos 
Estados menos poderosos. 
Esses os motivos que estão a indicar as razões que nos impeliram à apresentação da presente 
proposição, em defesa daqueles Estados que são a grande maioria, para os quais a prevalência do 
dispositivo ora excluído seria extremamente prejudicial. 
Parecer:   
   Embora louvável o descortino do proponente, nossa convicção é de que a matéria sob exame 
recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03191 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 272, § 2o.  
§ 2o. - O imposto de que trata o item I será  
cobrado de forma progressiva, no tempo, quando  
incidir sobre glebas rurais improdutivas, sem  
prejuízo do disposto no art. 318.  
RENUMEREM-SE OS DEMAIS PARÁGRAFOS. 
Justificativa: 
O imóvel rural conforme disposto nesta carta deverá ter caráter prioritariamente social. 
A terra improdutiva não nos traz nenhuma contribuição neste campo. 
Entendo que através de uma progressão do imposto o proprietário ver-se-á forçando a torna-la 
produtiva, tirando-lhe o caráter especulativo e não se sujeitando ao risco de uma desapropriação.   
Parecer:   
   A Emenda pretende que o Projeto inclua norma determinando a progressividade na cobrança do 
imposto sobre propriedade territorial rural, no caso de terras improdutivas.  
Estamos de acordo em que os alíquotas desse imposto sejam fixadas de forma a desestimular o 
formação de latifúndios e a manutenção de propriedades improdutivas, porque o imposto territorial é, 
inegavelmente, um instrumento de reforma agrária.  
Somos, portanto, pela acolhida da Emenda, em sua essência, com adaptação de forma. 
   
   EMENDA:03366 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se a letra "c" ao inciso II, do § 11, do artigo 272, com a seguinte redação:  
"c) sobre o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões." 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Gandi Jamil quer acrescentar a alínea "c" no item II do parágrafo 11 ao art. 
272 do Projeto de Constituição, estabelecendo a não incidência do ICMS sobre o transporte urbano 
de passageiros nas áreas metropolitanas e microrregiões.  
A isenção cabe melhor na lei de cada Estado, segundo as conveniências. Esse o princípio imanente 
de um Sistema Federativo.  
A proposta foi agasalhada na nova versão. 
   
   EMENDA:03532 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Emenda Aditiva ao item a, inciso II, § 11, art. 272  
Acrescentar-se a expressão serviços, como segue:  
Art. 272 - § 11.  
II - a) Sobre operações que destinem ao  
exterior serviços e produtos industrializados. 
Justificativa: 
A inclusão visa questão de equidade da qual resultará substancial aumento de exportações, 
justamente aquelas de maior contribuição em valor agregado para o país. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda, aditiva ao art. 272, § 11, item II , alínea "a", que, se acolhida, estenderia aos 
"serviços" em geral a regra constitucional de não incidência do ICMS sobre produtos industrializados 
com destinação ao exterior , ora prevista no Projeto.  
Justificar-se-ia tal proposição, segundo seu ilustre Autor, por questão de equidade, da qual resultaria 
substancial' incremento de exportações, por sinal, as de maior contribuição em valor agregado.  
Inobstante as razões alegada, preferimos deixar tal matéria para a lei complementar, como previsto, 
expressamente, nos itens VI e VII do § 12 do mesmo artigo, com a vantagem de se poder dosar 
melhor, conforme as circunstâncias, quais as espécies de serviços a terem sua exportação 
estimulada, quer por exclusão da incidência desse tributo, quer, cumulativamente ou não, pela 
manutenção do crédito de impostos.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:03627 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Inciso I do § 10 do art. 272.  
Substitua-se no inciso I do § 10 do art. 272 do anteprojeto a expressão "inclusive acréscimos  
financeiros", pela expressão "observadas as exclusões previstas nesta constituição". 
Justificativa: 
Trata-se de típica emenda de redação, uma vez que a base de cálculo do ICM, segundo a melhor 
técnica impositiva tributária, é o total da operação lançada na nota fiscal. Somente pode-se excluir 
desta abrangência aqueles itens componentes do preço final que por expresso dispositivo 
constitucional não fazem parte da base de cálculo.  
Como é o caso da hipótese do inciso II do mesmo § 9º do artigo 272.  
Acréscimos financeiros bem como quaisquer outros adicionais que venham a ser discriminados na 
nota fiscal já contribuem naturalmente base de cálculo.  
Por outro lado eventual isenção ou não incidência de alguns desses componentes adicionais com 
relação ao tributo do ICM, pelo novo ordenado que se pretende, será matéria de competência dos 
estados.  
Parecer:   
   O eminente Deputado José Maria Eymael quer substituir a expressão "inclusive acréscimos 
financeiros" por " observadas as exclusões previstas nesta Constituição", no item I do parágrafo 10 do 
art. 272 do Projeto. Trata-se de explicitar a inclusão dos acréscimos financeiros na base de cálculo 
do ICMS.  
A matéria não merece nível constitucional e nova versão para o Projeto de Constituição suprime 
totalmente o questionado parágrafo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03637 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o texto do inciso II do parágrafo 7º do art. 272. 
Justificativa: 
O referido texto estabelece que competirá ao Senado Federal fixar por resolução as alíquotas do ICM 
pertinentes “às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive 
combustíveis líquidos e gasosos deles derivados”. 
Tal regra fere o princípio maior norteador da atual constituição e da carta em elaboração. Agride o 
princípio federativo. Frustra os interesses da nação e da maioria dos constituintes que aspiram o 
restabelecimento da federação. 
Enfim, tal regra deve ser suprimida porque é inadequada a uma constituição que propõe a 
restabelecer a federação, outorgando maior autonomia aos Estados. 
Parecer:   
   Embora louvável o descortino do proponente, nossa convicção é de que a matéria sob exame 
recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03639 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o texto da alínea "b" do inciso II, Parágrafo 11 do art. 272. 
Justificativa: 
O dispositivo afronta o interesse das Unidades Federadas que exportam para outras, petróleo, 
derivados e energia e, entre os maiores prejudicados desponta o PARANÁ, que produz 40 (quarenta) 
milhões de quilowatts horas e consome apenas 8 (oito) milhões. 
Entre outras, a não incidência do ICM, na exportação de petróleo, energia e derivados para outros 
Estados, é inaceitável pelas razões seguintes: 

1) Porque é tecnicamente injustificável. Consagra a incidência na ponta do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios Constituintes ao se ao se remodelar o ICM. 

2) Do ponto de vista sócio-econômico-Político, implica em consagrar-se um absurdo que 
beneficiará os estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores. 

3) Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No norte-Nordeste para a Bahia seriam punidos porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. 

Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, de plataformas 
marítimas ricas em petróleo. E o próprio estado do Amazonas onde recentemente descobriu-se 
enormes lençóis petrolíferos. 

4) Não em sentido premiar estados consumidores em detrimento de estados produtores, pois, 
nestes a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às custas do 
desconforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização de 
enormes áreas de terra. 

Trata-se de casuísmo injustificável que beneficiará notadamente o estado de São Paulo, o estado 
economicamente mais forte da Federação que se locupletará a custo de outros estados. 
Parecer:   
   O dispositivo visa a subtrair tributação interestadual insumos essenciais, objetos de política e 
estratégia nacionais, e cuja produção é abundante em algumas regiões e escassa noutras. No caso, 
o interesse nacional supera o dos Estados, que, em todo caso, de acordo com o projeto, não 
sofrerão perdas. Ao contrário, passarão a tributar referidos produtos através do ICMS nas operações 
internas. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03704 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Art. 272, § 7o.  
Modifique-se a redação para:  
Art. 272 ...................... 
"§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado Federal  
estabelecerá:  
............................................ 
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 4º do mesmo artigo 272, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
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3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
Parecer:   
   Através da presente Emenda, propõe-se nova redação ao § 7o. do art. 272, a fim de se suprimir a 
exigência do "quórum" de dois terços dos membros do Senado Federal para as resoluções sobre 
fixação de alíquotas.  
Em face da relevância da matéria, de inegável interesse para os Estados, consideramos pertinente e 
adequada a exigência do "quórum" qualificado, para que as decisões resultem de estudos e debates 
de uma expressiva maioria. 
   
   EMENDA:03923 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao inciso I, do § 11, do art. 272, do Projeto.  
Suprima-se do Projeto a parte final do inciso  
I, do § 11, do seu art. 272, nesses termos:  
"... inclusive quando se tratar de bens  
destinados a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, bem como serviços prestados no  
Exterior quando destinados a estabelecimento  
situado no País." 
Justificativa: 
Na hipótese contida na supressão que ora se sugere não há circulação econômica de mercadorias, e 
sim, o seu mero deslocamento físico. 
Por outro lado, a prestação de serviços não deve ser objeto de incidência do ICM e, sim, do ISS. 
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte a supressão da parte final do item I do § 11 do art. 272 do Projeto, de 
forma a que não fique explícita a incidência do ICMS "quando se tratar de bens destinados a 
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como serviços prestados no exterior quando 
destinados a estabelecimento situado no País".  
Alega-se que aí não haveria circulação econômica de mercadorias, porém mero deslocamento físico, 
e que, por outro lado, a prestação de serviços deveria sujeitar-se à incidência de outro imposto 
distinto do ICMS.  
Inobstante reconhecer-se a respeitabilidade da postura doutrinária sustentada pelo Autor, optamos 
por acompanhar o texto originário da 5a. Comissão Temática, mais consentâneo com a vontade 
política, majoritariamente manifestada até agora. Mesmo porque nada obsta a que o legislador 
ordinário estadual venha a isentar desse imposto as hipóteses sob exame.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03924 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao artigo 272, III  
Suprima-se da parte final do inciso III, do art. 272, do Projeto a expressão: "de serviços e". 
Justificativa: 
O ICM, conforme constitucionalmente previsto, destina-se a tributar as operações de saídas, relativas 
à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes (CF., art. 23, II). 
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Portanto, não se presta o aludido tributo à tributação de operações relativas a prestação de serviços, 
que já possui seu tributo próprio, que é o ISS. 
Parecer:   
   A filosofia do projeto é no sentido da unificação do ICM com o ISS, tendo como objetivo otimizar a 
arrecadação deste, que estaria sendo sub-explorado pelos Municípios. Essa unificação, longe de 
prejudicar as comunas, as beneficiará, pois passarão a participar de 25% do produto da arrecadação 
do ICMS, em vez dos 20% do ICM atual e da diminuta receita do ISS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03925 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 4o. do art. 272, do Projeto.  
Dê-se ao § 4o., do Art. 272, do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 272 - ................................  
§ 4o. - O imposto de que trata o item II  
compete, em qualquer hipótese, ao Estado da  
situação do imóvel, mesmo que a transmissão  
resulte de sucessão aberta no estrangeiro e lá  
tenha-se formalizado o instrumento de doação". 
Justificativa: 
A presente proposta de alteração redacional da norma contida no § 4º, do Art. 272, do projeto, se 
justifica para se manter a coerência desta com aquela anterior sugestão de mudança da redação do 
inciso II do mesmo artigo. 
É que ali se sustentou ser princípio assente em nosso Direito Tributário que o imposto em apreço só 
deve iniciar sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, exceto os reais de 
garantia. 
Portanto com a presente emenda, pretende-se que se não aumente ainda mais a carga tributária dos 
contribuintes nos termos do disposto no projeto cuja pretensão é a de se tributar também a 
transmissão causa mortis e a doação de quaisquer bens ou direitos (móveis ou imóveis). 
Parecer:   
   Embora louvável o descortino do proponente, nossa convicção é de que a matéria sob exame 
recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03926 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DOS INCISOS I e II, DO § 12, DO ART 272, DO PROJETO.  
Suprimam-se os incisos I e II, do § 12, do artigo 272 do Projeto. 
Justificativa: 
Consoante os termos do art.23, II, da atual Constituição da República, são tributadas pelo ICM as 
operações de saídas de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes. 
Acontece que, com fulcro em norma constitucional, que permite, através de lei complementar, a 
instituição de outras categorias de contribuintes do ICM, vários Estados criam a tão controvertida 
figura do contribuinte substituto, que é obrigado a recolher antecipadamente o imposto sobre o fato 
gerador ainda não ocorrido (futuro e incerto), em operação da qual ele não é parte, por absoluta 
desvinculação com o fato gerador. 
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Por outro lado, em sede de matéria tributária, não se pode conceber a transferência responsabilidade 
tributária, sem vinculação deste responsável ao fato gerador da respectiva obrigação. 
Atualmente o que se vem verificando é a criação de contribuintes substitutos totalmente 
desvinculados do fato gerador daquela obrigação. 
Por isso, sugere-se a aludida supressão. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Gerson Peres deseja suprimir do campo da lei complementar, com 
referência ao ICMS, indicar outras categorias de contribuintes além dos produtores, industriais e 
comerciantes, assim como para dispor sobre os casos de substituição tributária. Alega que, com base 
em possibilidade semelhante, vários Estados criaram a controvertida figura do contribuinte substituto, 
obrigando-o a recolher antecipadamente o ICM sobre fato futuro e incerto, em operação da qual ele 
não é parte, por absoluta desvinculação com o fato gerador.  
A matéria é controvertida. Quanto à possibilidade de indicar outras categorias de contribuintes, só 
para suprir alguma deficiência constitucional, mesmo porque a Constituição nem deveria explicitar 
quais são os sujeitos passivos nem os fatos geradores e bases de cálculo. A regulação da 
substituição tributária não significa, necessariamente, que deva confirmar os abusos que o autor diz 
estarem sendo cometidos, podendo a lei complementar até contê-la ou impedi-la.  
Mas sendo lei complementar, precisará da aprovação de metade mais um dos membros da Câmara 
Federal e do Senado da República, o que permite esperar moderação e justiça.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03930 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 5o., do Art. 272.  
Dê-se ao § 5o., do Art. 272, do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 272 - ................................  
§ 5o. - As alíquotas do imposto de que trata  
o item II não excederão aos limites estabelecidos  
em lei complementar, obedecido o máximo de 5%". 
Justificativa: 
Alguns países de economia socializada têm utilizado o imposto de transmissão causa mortis como 
instrumento de Confisco à propriedade privada, através da imposição de alíquotas exageradas. 
A fim de se prevenir a possibilidade da introdução de tal prática em nosso ordenamento jurídico, o 
que, diga-se de passagem, já ocorreu entre nós antes da reforma tributária levada a efeito em 1965 
deve a Constituição da República limitar essa imposição tributária que não deve ser superior a 5%. 
De outra parte, por ser matéria submetida à reserva legal (CTN, art. 97, IV), sugere-se que, ao invés 
de resolução do Senado Federal sejam as referidas alíquotas estabelecidas em lei complementar. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte que se altere o § 5o. do art. 272 do Projeto, de modo a que as 
alíquotas do imposto estadual sobre transmissão causa mortis e doações não sejam explicitamente 
progressivas e, por outro lado, tenham limites estabelecidos em lei complementar, obedecido o 
máximo de 5% .  
A Emenda sob exame, à semelhança de outras proposições sobre o mesmo dispositivo, levou o 
Relator a suprimi-lo no texto de seu Substitutivo, deixando-se a matéria ao critério de cada Legislativo 
competente.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03931 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTUVA AO ART. 272, II.  
Dê-se ao inciso II, do art. 272, do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 272 - ................................  
II - transmissão causa mortis e doação de  
quaisquer bens imóveis ou direitos a eles  
relativos, exceto os reais de garantia." 
Justificativa: 
É tradição do nosso regime jurídico tributário público que, atualmente, é por demais excessiva a 
carga tributária que pesa sobre os contribuintes. 
Assim, não parece ser lógico princípio de justiça aproveitar-se a presente oportunidade de elaboração 
de uma nova Constituição para se aumentar mais os ônus fiscais dos contribuintes. 
Por isso, não há hipótese, não se deve tributar outros bens que não os imóveis ou direitos a eles 
relativos, exceto os reais de garantia. 
Parecer:   
   O patrimônio, em nosso país, é alvo de tributação ainda suave - representa apenas entre três e 
quatro por cento da arrecadação - enquanto que na maioria dos países desenvolvidos é significativa - 
alcança, em alguns casos, quinze por cento. Não é de comportar maiores desonerações, portanto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03934 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMDNDA SUPRESSIVA AO § 1o. DO ART. 272.  
Suprima-se o disposto no § 1o., do art. 272, do Projeto. 
Justificativa: 
O dispositivo retro mencionado cuja supressão ora se pretende, estende aos Estados e ao Distrito 
Federal competência para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza sob a 
forma de adicional. Na prática, a instituição e a fiscalização, em âmbito estadual, do mencionado 
adicional, poderá tornar-se caótica, pela diversidade de tratamento que irá ocorrer nos diferentes 
Estados membros, impossibilitando a adequada programação financeira por parte das suas classes 
de contribuintes. 
Assim, o citado dispositivo do anteprojeto deverá ser eliminado, por constituir bitributação e, portanto, 
confisco. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A possibilidade de instituição, pelos Estados, de cinco por cento do Imposto de 
Renda, contida no Projeto, traduz o esforço para a descentralização e fortalecimento dos Estados, 
condição essencial para viabilizar o equilíbrio federativo. 
   
   EMENDA:03956 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 272, § 7o.  
Modifique-se a redação para:  
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Art. 272 - ..................................  
"§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o item III, resolução do Senado Federal estabelecerá:" 
Justificativa: 
1 – É eliminada a expressão “...por dois terços de seus membros...” 
2 – Estabelecer quórum qualificado para decisão do Senado Federal é inadequado em Anteprojeto 
que, em todos os dispositivos de mesma natureza, inclusive o § 5º do mesmo artigo 276, disciplina 
deliberações do Senado, em matéria tributária, com maioria simples. 
3 – Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado”, do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federativos 
desnatura a Federação. 
Parecer:   
   O eminente Deputado Gerson Peres propõe seja eliminado o quórum de dois terços dos 
Senadores, para a resolução prevista para estabelecer alíquotas referentes ao ICMS (§ 7o. do art. 
272). Alega que o quórum previsto é inadequado e que no parágrafo 5o do mesmo artigo exige 
maioria simples, além do que desnatura a Federação.  
O que desnatura a Federação consiste em o Senado fixar alíquotas para impostos estaduais ou 
municipais , violando a autonomia imanente a um Sistema Federativo.  
E precisamente porque a disposição interfere na autonomia dos Estados, torna-se necessário que ao 
menos a resolução seja aprovada por ampla e absoluta maioria qualificada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04245 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo Emendado: 272, § 11, II, b, do projeto do Relator.  
Suprima-se a expressão:  
" ... petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e ..." 
Justificativa: 
Ao que parece, misturaram-se coisas diversas, que não toleram a pretendida assemelhação. 
A negociação de energia elétrica, como base de imposição pelo imposto estadual de vendas 
mercantis, é uma novidade marcante, que provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação 
apropriada. 
Parece razoável, assim, que se queira afastar a incidência do tributo estadual nas operações que 
envolvam mais de um Estado, tanto mais que a produção de energia elétrica é, atualmente, 
concentrada em avultadas unidades de geração, localizadas em alguns Estados, grandes 
exportadores desse bem. 
Já no tocante ao petróleo e seus derivados, o panorama é totalmente diverso. 
Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Considerações (anterior à E.C. nº 18/65) os Estados cobravam 
esse imposto sobre as operações com combustíveis líquidos e gasosos; portanto, existe experiência 
acumulada acerca de tal imposição, que historicamente pertencia aos Estados. 
Além disso, o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos são mercadorias como outras quaisquer, 
de modo que a regulamentação da prática impositiva não exigirá esforço de adaptação, quando 
comprada com sistema vigente. 
Não parece, assim, que haja motivo que justifique a não incidência do tributo mercantil estadual nas 
operações entre Estados privando os produtores de receita legítima. 
Parecer:   
   O eminente Deputado Márcio Braga quer incluir no campo de incidência do ICMS, de competência 
dos Estados, o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados .  
Para tanto, exclui esses produtos da declaração de não incidência feita no § 11, item II, alínea "b", do 
Projeto de Constituição.  
Justifica o autor que a tributação, pelos Estados, sobre combustíveis e lubrificantes já ocorria com o 
IVC, havendo experiência acumulada, além do que o petróleo e seus derivados são mercadorias 
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como outras quaisquer. Realmente, se a Augusta Assembléia Nacional Constituinte houver por 
bem terminar com os atuais impostos únicos da União, a transferência dos bens tributáveis para o 
ICM e ao ISS é mera consequência.  
A emenda colide com o Projeto da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:04251 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo Emendado: 272, § 12, IV, do Anteprojeto do Relator.  
Suprima-se a expressão  
"... das operações relativas à circulação de mercadorias e..." 
Justificativa: 
Na prática atual do ICM, inexistem dúvidas sobre a definição do local das operações, tanto por força 
da legislação como em decorrência dos ajustes interestaduais, fixados ao longo dos anos. 
Onde ainda existem conflitos é no tocante à tributação dos serviços, agora transferidos à alçada 
estadual. 
Portanto, torna-se desnecessário regular o local das operações relativas à circulação de mercadorias, 
devendo ser excluída do texto essa expressão. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Márcio Braga quer suprimir, da lei complementar prevista para regular o ICMS, 
a fixação do local das operações relativas à circulação das mercadorias, deixando a prestação de 
serviços ( art. 272, § 12, item IV) .  
Justifica o autor que inexistem dúvidas sobre a definição do local das operações; que ainda existem 
conflitos no tocante à tributação dos serviços.  
Na verdade, o Projeto de Constituição exagera ao detalhar tudo que a lei complementar regularia a 
respeito do ICMS. Poderia e deveria ser sintetizado o § 12. Todavia, se o próprio autor admite que 
existem controvérsias a respeito da prestação de serviços e que, quanto ás mercadorias, 
as divergências só foram superadas mediante ajustes interestaduais, a prudência aconselha a 
preservação do item IV, a permanecerem os detalhes impróprios a uma Constituição. 
   
   EMENDA:04300 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 272  
Inclua-se no art. 272 do Projeto, os seguintes incisos e Parágrafo Único:  
art. 272 - ..................................  
............................................  
V - a produção e fornecimento de energia elétrica;  
VI - produção e consumo de combustíveis e  
lubrificantes líquidos e gasosos, exceto petróleo;  
VII - serviços de transporte, comunicação e  
turismo, exceto o de transporte de cargas para o exterior.  
Parágrafo único - Os impostos a que se  
referem os itens V e VI serão não cumulativos, nos  
termos da Lei Complementar. 
Justificativa: 
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Trata-se de impostos que estão sendo transferidos da competência da União para a competência dos 
Estados, atendendo à necessidade de fortalecer a Federação. 
Ocorre que ao incorporá-los ao ICM, o objetivo principal, que é fortalecimento das receitas estaduais, 
não será atendido. Ao contrário, perde-se a receita, hoje, auferida pela União e a correspondente 
participação dos Estados e Municípios. 
Além do mais, o agrupamento de serviços e mercadorias num só imposto não cumulativo é 
desaconselhável, pela complexidade que trará à administração e fiscalização do tributo. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte que se acrescentem três itens ao art. 272 do Projeto, a fim de tipificar, 
como impostos distintos do ICMS, podendo o último ser cumulativo, os incidentes sobre:  
a) produção e fornecimento de energia elétrica;  
b) produção e consumo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto petróleo; e  
c) serviços de transporte, comunicação e turismo, exceto o de transporte de cargas para o exterior.  
Inobstante os ponderáveis argumentos aduzidos à Justificação, optou-se por manter, nessa matéria, 
tanto quanto possível, a sistemática originária da 5a. Comissão Temática, por parecer a mais 
consentânea com as diretrizes adotadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04312 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda de adequação  
Suprimir o § 1o. do art. 272 do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O imposto de renda tem sido iníquo e atinge principalmente a classe assalariada. Possibilitar aos 
Estados instituir um adicional sobre este imposto é agravar, ainda mais, a situação dos assalariados 
brasileiros, sobre quem o ônus maior da tributação recai. 
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução de excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios também efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limita do a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestarem-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04359 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao artigo 272  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 325  

 

Dê-se nova redação ao inciso II do artigo  
272, do Projeto da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de bens imóveis ou direitos a ele relativos." 
Justificativa: 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilidade do sistema capitalista - ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Basílio Villani quer excluir os bens móveis do novo imposto sobre 
transmissão causa mortis e doações, previsto para os Estados e o Distrito Federal ( art. 272, II).  
Justifica o autor que as ações ao portador ficarão de fora da tributação e que a Comissão de Reforma 
Tributária, de 1965, tem excelente justificativa econômica para não tributar ações.  
Na verdade, todo o imposto sobre transmissão por morte seria questionável, por ausência dos efeitos 
sociais significativos, diminuta receita, estímulo ao consumo e induzimento à ocultação de bens. 
Quanto às doações em particular, inclui (...)conômico, especialmente quanto aos bens móveis.  
Segundo a minuta de Projeto da Comissão de Sistematização, não é acolhida a emenda. 
   
   EMENDA:04360 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Artigo 272  
Suprima-se a expressão: "inclusive quando se  
tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, bem como sobre serviço prestado  
no exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País, do inciso I do § 10 do art. 272  
do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em princípio. 
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação. 
Trata-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a uma tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam a produção de novas 
mercadorias. 
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte a supressão - no item I do § 11 do art. 272 - a expressão final que 
explicita incidir o ICMS "inclusive quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do 
estabelecimento, bem como sobre serviço prestado no Exterior, quando destinado a estabelecimento 
situado no País.  
Inobstante as ponderáveis razões aduzidas na Justificativa, optamos por manter inalterado, nesse 
passo, o texto originário da 5a. Comissão Temática (item I do § 10 do art. 15 do seu Anteprojeto), por 
nos parecer mais consentâneo com a solução majoritariamente almejada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04361 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   1 Emenda Supressiva ao Artigo 272  
Exclua-se da redação do § 5o. do artigo 272,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a parte  
final: "A isenção ou não incidência, salvo  
determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto para compensação  
daquele devido nas operações ou prestações seguintes." 
Justificativa: 
A restrição aludida contaria frontalmente o princípio da não cumulatividade do imposto. Ora, se não 
se assegurar o crédito de uma operação isenta, na próxima fase de circulação da mercadoria esse 
benefício será anulado, porquanto o imposto incidirá integralmente. É um desvirtuamento do sistema, 
trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 a Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Parecer:   
   Pretende a Emenda suprimir a parte final do § 6o. do art. 272 do Projeto, onde se prevê que "A 
isenção ou não-incidência (do ICMS), salvo determinação em contrário da legislação, não implicará 
crédito de imposto para compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes".  
Inobstante o respeitável ponto de vista esposado pelo nobre Constituinte em sua Justificativa, 
preferimos ficar com o texto oriundo da Comissão Temática pertinente, por deixar ao critério do 
legislador regular a matéria consoante recomendarem as circunstâncias específicas da incidência 
tributária envolvida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04427 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Dispositivo Emendados: Artigo 272, § 6o., Incisos I e II do § 7o. e § 8o.  
1) O § 7o. do art. 272 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 - ..................................  
§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o  
inciso III, resolução do Congresso Nacional,  
aprovada pela maioria absoluta de seus membros,  
estabelecerá alíquotas uniformes aplicáveis às  
operações interestaduais e de exportação, sendo  
facultado ao Congresso Nacional fixar alíquotas  
mínimas para as operações internas.  
2) Suprimam-se os incisos I e II do § 7o., e § 8o. do Art. 272 do projeto. 
Justificativa: 
A Emenda objetiva dar maior uniformidade na cobrança do ICMS, dando-lhe, no entanto, flexibilidade 
nas operações internas. Para tanto, faculta-se ao Congresso Nacional fixar a alíquota mínima nestas 
operações, assegurando, ao mesmo tempo, o mínimo de receita para os Estados. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte José Geraldo quer suprimir os itens I e II do § 7o. e o § 8o. do art. 272, do 
Projeto de Constituição, e alterar a redação do citado § 7o., dispondo que, em relação ao ICMS, o 
Congresso Nacional (e não o Senado), por maioria absoluta de seus membros ( e não por dois terços 
dos Senadores), estabelecerá alíquotas uniformes (e não simplesmente alíquotas) para as operações 
interestaduais e de exportação, facultando que o Congresso Nacional ainda fixe alíquotas mínimas 
para as operações internas ( o Projeto obriga a fixação de alíquotas para a energia elétrica, minerais, 
petróleo e combustíveis e lubrificantes dele derivados).  
Justifica o autor que a emenda objetiva dar maior uniformidade na cobrança, admitindo, no entanto, 
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flexibilidade nas operações internas.  
Parece que tanto o texto do Projeto quanto o da emenda colidem com a tradicional proibição 
constitucional de os Estados estabelecerem diferença tributária em razão da origem ou do destino 
das mercadorias, renovada pelo Projeto no art. 268.  
Estando preservadas as disposições no Projeto da Comissão de Sistematização, a emenda não está 
sendo aproveitada'. 
   
   EMENDA:04434 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 272, §§ 7o. e 8o.  
Os §§ 7o. e 8o. do artigo 272 do projeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 272 - ..................................  
§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Congresso Nacional,  
aprovada por maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá:  
............................................  
§ 8o. É facultado ao Congresso Nacional,  
também por Resolução aprovada pela maioria  
absoluta dos seus membros, estabelecer alíquotas  
mínimas nas operações internas, não compreendidas  
no item II do parágrafo anterior. 
Justificativa: 
Entendemos que legislar sobre matéria tributária é competência do Congresso Nacional, e não do 
Senado Federal, isoladamente. 
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte, ao propor Emenda modificativa aos §§ 7o. e 8o. do art. 272 do 
Projeto, além de alterar para maioria absoluta o quórum de 2/3 exigido, deslocar para o próprio 
Congresso Nacional a competência atribuída ao Senado da República quanto à fixação de 
alíquotas aplicáveis às operações, ali indicadas, sobre que incidirá o ICMS.  
Inobstante o respeitável ponto de vista explicitado na Justificativa, optamos por manter no âmbito da 
competência do Senado da República essa atribuição de legislar, no campo tributário, para as 
unidades da Federação, consoante proposto pela Comissão Temática pertinente, inclusive no tocante 
ao quórum.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04444 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 272  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) os incisos V e VI do § 12 do Art. 272 
Justificativa: 
Os dispositivos que se pretende suprimir cuidam da possibilidade de concessão, por lei 
complementar, de incentivos fiscais de tributos estaduais. Assim sendo, cabe aos Estados a decisão 
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sobre a conveniência e a oportunidade de concedê-los e para tanto há previsão no inciso VII do 
mesmo parágrafo e artigo. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte José Geraldo propõe sejam suprimidos os incisos V e VI do § 12 do art. 
272 do Projeto de Constituição. Citados incisos incluem a lei complementar que trataria do ICMS, 
competência para excluir incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e 
outros produtos além dos industrializados, assim como para prever casos de manutenção de crédito 
relativamente à remessa para outro Estado e para o exterior, de serviços e de mercadorias.  
A nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização confirma os textos contestados. 
   
   EMENDA:04453 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Dispositivo Emendados: Art. 272, inciso III e item I do § 11.  
1) O inciso III do Art. 272 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 - ..................................  
............................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, imposto não cumulativos, bem como  
prestações de serviços, segundo o disposto em Lei Complementar.  
2) Suprimam-se o item I do § 11 do Art. 272 do projeto. 
Justificativa: 
A nova redação do inciso III suprime a citação dos contribuintes do ICMS, deixando sua definição 
para Lei Complementar, como é feito para os impostos Federais e Municipais. 
Desta forma, o inciso I do § 11 do art.272 torna-se desnecessário. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda dar nova redação ao item III do art. 272, com o que seria suprimido o item I do  
§ 12 do mesmo artigo.  
Inobstante o louvável propósito do ilustre Constituinte autor da proposição, optou-se por manter, no 
caso, a redação sugerida pela 5a. Comissão Temática, de onde promana a matéria, ou seja, 
explicitando-se, desde logo, no texto constitucional os clássicos contribuintes do ICM e atribuindo-se, 
o mais possível, ao legislador estadual competência para dispor quanto à incidência desse novo 
imposto sobre a prestação de serviços.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04695 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.).  
Suprima-se o texto da alínea "b", do inciso  
II, parágrafo 10, do Art. 272 do anteprojeto. 
Justificativa: 
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O dispositivo afronta o interesse das unidades Federadas que exportam para outras petróleo, 
derivados e energia e, entre os maiores prejudicados desponta o PARANÁ que produz 40 (quarenta) 
milhões de quilowatts horas e consome apenas 8 (oito) milhões. 
Entre outras, a não incidência do ICM, na exportação de petróleo, energia e derivados para outros 
estados, é inaceitável pelas razões seguintes. 

1) Porque é tecnicamente injustificável consagra a incidência na ponta do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios Constituintes ao se remodelar o ICM. 

2) Do ponto de vista Sócio-político, implica em consagrar-se um absurdo que beneficiará os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores. 

3) Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No Norte-Nordeste para a Bahia seriam punidos porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. 

Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, de plataformas 
marítimas ricas em petróleo. E o próprio estado do Amazonas onde recentemente descobriu-se 
enormes lençóis petrolíferos. 

4) Não tem sentido premiar estados consumidores em detrimento de estados produtores, pois, 
nestes a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às custas do 
desconforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização de 
enormes áreas de terra (E NO CASO DO PARANÁ, DE TERRAS FORTES). 

5) Trata-se de casuísmo injustificável que beneficiará notadamente o estado de São Paulo, o 
estado economicamente mais forte da Federação que se locupletou, a custo de outros 
estados, notadamente do Paraná, pois o Paraná não poderá tributar a energia exportada para 
São Paulo, São Paulo tributará a energia que não produziu, essa energia será agregada 
como “INSUMO” no custo de indústria Paulista cujos produtos serão consumidos noutros 
estados, inclusive no Paraná. Como o ICM é um imposto indireto cuja carga tributária é 
suportada pelo consumidor final dos produtos, o que acontecerá em termos práticos é que os 
estados consumidores vão arcar com o ônus do imposto. O Paraná é um grande consumidor 
de produtos industrializados em São Paulo. Logo, embutidos no preço dos produtos que 
venderá ao Paraná estará o valor do imposto sobre energia paga em São Paulo. Logo São 
Paulo vai exportar o imposto pertinente a uma energia que não produziu para o próprio 
estado produtor dessa energia. Assim, o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto 
ao exportá-la e ainda lhe será repassado (embutido no preço das mercadorias) o imposto 
sobre a energia paga a São Paulo. Trata-se de rematado absurdo. 

É, pois, oportuna, necessário, acima de tudo justa a supressão de tal proposta. 
Parecer:   
   A Emenda visa suprimir a alínea "b" do item II do § 11 do Art. 272.  
Mesmo admitindo-se a possibilidade de alguns estados, se sentirem afetados pela medida, durante 
algum tempo, é de se observar que a não incidência prevista no referido dispositivo atende melhor ao 
objetivo do "desenvolvimento equilibrado entre as várias regiões do País".  
Portanto, considerando-se os efeitos da medida, com todas suas possíveis implicações, estamos 
certos de que, em termos nacionais, haverá maiores benefícios se mantida a não incidência, como a 
estabelece o supracitado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04717 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dar ao § 5o. do Artigo 272 a seguinte redação:  
§ 5o. - As Alíquotas do imposto de que trata  
o item II, não excederão os limites estabelecidos  
em resolução do Senado Federal. 
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Justificativa: 
A cobrança de imposto progressivo na transmissão causa mortis iria gerar injustiça contra herdeiros, 
na maioria de condições paupérrimas, que por não poderem pagar sequer o valor do imposto causa 
mortis, pela alíquota fixada pelo Senado, acabam vendo transformar-se a herança num “presente de 
grego”. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda nova redação para o § 5o. do art.272, onde não conste que serão progressivas 
as alíquotas do imposto estadual de transmissão causa mortis e doação.  
As razões expendidas na Justificativa do nobre Constituinte, a par de tantas outras análogas de 
diversas Emendas , levaram o Relator a suprimir essa disposição de seu Substitutivo, pelo que a 
matéria ficará pendente da legislação estadual competente.  
Conclua-se, pois, pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05021 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDAS DE COMPATIBILIZAÇÃO  
1 - Suprimam-se as expressões "bem como  
prestações de serviços", do item III, do art. 272  
e "e das prestações de serviços", do item IV, do § 12, do art. 272.  
2 - Acrescente-se um item IV ao art. 273 do Projeto, do seguinte teor:  
"IV - Serviços de qualquer natureza." 
Justificativa: 
O ínclito relator, ao compatibilizar as propostas das comissões temáticas, optou integralmente pela 
formulação da Comissão V, no que se refere aos tributos de competência dos municípios, 
abandonando totalmente a sugestão contida no anteprojeto da Comissão II. 
Profundamente injusto para com os municípios foi esta radical opção. Estas unidades que realizam a 
quase totalidade das obras e serviços de que se servem os cidadãos continuarão a ser as menos 
aquinhoadas nas receitas tributárias. Negou-lhes os impostos sobre a propriedade territorial rural, os 
da venda a varejo de combustíveis e lubrificantes, os incidentes sobre a locação de bens moveis e 
imóveis e ainda pretenda subtrair-lhes o imposto sobre serviços que mesmo na penúria atual, a 
vigorante Carta Constitucional lhes confere. 
Oferecemos como emenda compatibilizadora a solução intermediária de se manter, pelo menos, este 
imposto sobre serviços, na competência dos municípios. 
Parecer:   
   O eminente constituinte Gastone Righi quer preservar na competência dos Municípios o imposto 
sobre serviços, que o projeto transfere aos Estados mediante fusão do ICM.  
Justifica o autor que o Projeto abandonou a proposta oriunda da Comissão dos Municípios, onde 
foram aprovados a manutenção do ISS e acréscimo de outros impostos ( sobre locação, propriedade 
territorial e venda a varejo de combustíveis e lubrificantes); que os Municípios realizam a quase 
totalidade das obras e serviços de que se servem os cidadãos.  
A decisão sobre o assunto é essencialmente política.  
Mas deveria prevalecer a opinião da maioria dos Municípios, pois eles é que serão mais afetados 
com a retirada do ISS.  
Todavia, a nova versão do Projeto de Constituição repete o ICMS, na órbita dos Estados, causando a 
rejeição de emendas contrárias. 
   
   EMENDA:05528 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AOS ARTIGOS 270, 272 e 276 DO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PROPOSTO PELA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO.  
EMENDA: Atribua-se aos artigos 270, 272 e 276, a seguinte redação:  
Art. 270 - Compete a União instituir impostos sobre:  
I a V - ....................................  
VI - a propriedade territorial rural  
§ 1o. ao 4o. - ..............................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
"Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - SUPRIMA-SE  
II a IV - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - SUPRIMA-SE"  
Art. 276 - Pertencem aos Municípios:  
I - O produto da arrecadação dos impostos da  
União sobre a propriedade territorial rural  
relativamente aos imóveis neles situados e, sobre  
renda e proventos de qualquer natureza, incidente  
na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer  
título, por eles, suas autarquias e pelas  
fundações que instituir ou mantiver;  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre a  
propriedade de veículos automotores licenciados em  
seus territórios;  
III - ...................................... 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre a propriedade territorial rural está diretamente ligada ao resultado 
cadastral apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da 
Administração Federal. 
Este tributo tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados. 
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar. 
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária. 
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), repassando aos Estados e aos 
Municípios – como sugerido neste Anteprojeto - , a totalidade do produto arrecadado com o citado 
tributo. 
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art.272 o inciso I e o § 2º, transferindo-os para o 
texto do art.270 e, por consequência, têm-se que alterar as redações das alíneas I e II do art.276. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Gilson Machado pretende preservar na competência da União o Imposto 
sobre Propriedade Territorial Rural e a destinação do produto aos Municípios de localização dos 
imóveis. O Projeto de Constituição reverte o tributo aos Estados, repartindo o produto com os 
Municípios pela metade.  
Ao contrário do que alega o autor - data vênia - o ITR na competência da União prestou-se para o 
tráfico de influência, a corrupção e o descumprimento da Constituição. Durante os 18 anos de 1966 a 
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1983 (dados publicados, faltando os anos posteriores), o Governo Federal omitiu-se na cobrança de 
mais de 78% do valor lançado, favorecendo principalmente empresas rurais e latifúndios, e 
prejudicando os Municípios aos quais pertencia o produto da arrecadação. São fatos concretos 
que bem evidenciam os inconvenientes do centralismo tributário e a diferença entre a teoria e a 
prática.  
Talvez mais apropriado fosse transferir o ITR aos Municípios, pois cabe a eles organizar o cadastro 
do uso de seu solo urbano e rural, avaliar as propriedades para cobrança até do imposto de 
transmissão e instituir tributação adequada, segundo as peculiaridades de cada localidade . A 
corrupção também seria muito mais dificultada, porque teria que agir sobre milhares de Prefeitos e 
dezenas de milhares de Vereadores, além do que a população acompanharia mais os fatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05752 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte relativa à Organização dos Poderes:(ARTIGO 272)  
Art. - Cabe ao Estado instituir imposto sobre  
a propriedade de veículos automotor de via  
terrestre, bem como determinar normas sobre o seu licenciamento. 
Justificativa: 
Recentemente, a Emenda Constitucional nº 27 transferiu para os Estados a cobrança do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (I.P.V.A). Acreditamos que, na mesma ocasião, 
deveria também ter concedido aos Estados a competência para legislar sobre o licenciamento. Assim, 
a cor das placas e a identificação de cada veículo seria feita a nível regional, atendidas as 
peculiaridades. Esse sistema é o adotado pelos Estados Unidos da América e tem se revelado 
bastante eficaz. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão de dispositivo pelo qual se estabelece que cabe ao Estado instituir 
imposto sobre a propriedade de veículos automotores de via terrestre, bem como determinar normas 
sobre o seu licenciamento.  
Quanto à segunda parte da Emenda - em relação à primeira nada há a dizer, porquanto o imposto já 
se acha incluído na competência dos Estados (art. 272, IV), verifica-se tratar-se de matéria que, em 
face de seu especificidade e dos seus aspectos técnicos, deve ser disciplinada a nível de legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05794 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se a letra "c", ao inciso II, do § 11, do artigo 272, com a seguinte redação:  
"c) sobre o transporte urbano de passageiros,  
nas áreas metropolitanas e microrregiões". 
Justificativa: 
Os serviços públicos de transportes dados em concessão ou permissão estão sujeitos a diversos 
tributos. 
Incidem o ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo como fato gerador a própria 
prestação dos serviços do ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra de 
peças, pneus e demais componentes para o setor; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 
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quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas com reflexos direto 
na locomoção da população. 
Isentar o setor do ISS a semelhança do que foi feito em outros, só viria colaborar com a 
acessibilidade do transporte a todas as camadas sociais, possibilitando ainda, que haja um equilíbrio 
entre tarifa/poder aquisitivo, tendo em vista que os custos do setor estão bem acima do que deveriam 
estar para que fosse oferecido um serviço a preço compatível com o poder aquisitivo da população. 
Parecer:   
   Busca a emenda estabelecer a não incidência do imposto sobre prestação de serviços de 
transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões.  
Acreditamos que a atividade de transporte de passageiros deve ser tributada pelos Estados, segundo 
suas peculiaridades. 
   
   EMENDA:06027 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 272  
Suprima-se, do Projeto Constitucional,  
elaborado pela Comissão de Sistematização, o § 1o.  
e renumerem-se os restantes, do art. 272. 
Justificativa: 
Onerar, ainda mais, os contribuintes (inclusive os assalariados), com a possibilidade, que se cria, pelo 
referido parágrafo, dos Estados e o Distrito Federal poderem instituir um adicional ao imposto de 
renda e proventos de qualquer natureza, até o limite de cinco por cento do valor do imposto devido à 
União, por pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas nos respectivos Estados e 
Territórios, é algo que caracteriza uma dupla incidência de tributação, num fato gerador comum, 
cumulativo, haja visto o dispositivo no § 2º do Art. 261, do atual Projeto Constitucional, onde está 
declarado que “Imposto da União excluirá idêntico instituído pelo Estado ou pelo Distrito Federal”. 
Por outro lado, evidencia uma forma da opressão e exploração do Estado sobre o cidadão, que 
contraria o propósito constitucional, já definido no atual Projeto, de garantir o bem-estar e a qualidade 
de vida do povo brasileiro. 
O direito de tributar sobre a renda e os proventos de qualquer espécie é dever exclusivo da União, 
como, aliás, determina o inciso III, do art.270, do atual Projeto. 
Um outro aspecto do problema é que o dispositivo, no citado § 1º, caracteriza a prevalência dos 
Estados e Territórios sobre a União, porque prevê tributar sobre valores já tributados pela União. 
Convém, ainda, levar em conta que os Estados e Territórios, com a existência desse dispositivo, 
seriam duplamente beneficiados, pois lhe está sendo assegurado perceber 20,5% do Fundo de 
Participação, oriundo da arrecadação desses impostos, conforme estabelece a alínea a, inciso I, do 
Art. 277 do presente Projeto Constitucional. 
Apelamos, pois, para o ilustre Relator, no sentido de considerar nossa presente Emenda. 
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução de excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios também efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limitado a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
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Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestarem-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06793 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Art. 272  
No item III do art. 272, retire-se a expressão "bem como prestações de serviços". 
Justificativa: 
Como se sugere que a prestação do serviço seja incluída na competência tributária municipal, por 
consequência retira-se da competência estadual. 
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo excluir do art. 272 a expressão "bem como prestações de serviços".  
Tendo-nos já manifestado pela manutenção, na competência dos Estados e do Distrito Federal, do 
imposto indicado no artigo. 272, item III, sem qualquer alteração em sua base econômica, 
consideramos prejudicada esta Emenda. 
   
   EMENDA:06914 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Título VII - Capítulo II -  
Seção IV - Art. 272 - § 1o.  
"Suprima-se o § 1o. do Art. 272." 
Justificativa: 
Não é com a permissão da criação de novos tributos que vamos resolver os problemas atuais. 
O que precisamos fazer, é redistribuir melhor os que já existem, permitindo que os Estados e 
Municípios possam ter uma participação maior na arrecadação dos mesmos. 
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução de excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios também efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limitado a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestarem-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06938 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 272  
Excluir ao Parágrafo 6o. do Art. 272 do Projeto de Constituição a expressão: "e dos serviços"  
Art. 272 - ..................................  
§ 6o. - O imposto de que trata o item III será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias, compensando-se o que for devido, em cada operação  
relativa a circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em 
contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação daquele devido nas 
operações ou prestações seguintes. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda visa excluir a expressão " e dos serviços" constante do § 6o. do art. 272 do Projeto.  
Examinando esse dispositivo, verifica-se que a exclusão pretendida não procede, porquanto o 
requisito da essencialidade é perfeitamente aplicável também aos tipos de serviços, podendo uns ser 
essenciais e outros não essenciais, em razão de sua natureza e de outros aspectos distuitivos. 
   
   EMENDA:06939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 272  
Suprima-se a Alínea "a" do item II do  
Parágrafo 11 do Art. 272 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda procura eliminar a imunidade para operações que destinem ao Exterior produtos 
industrializados.  
A não tributação, pelo ICM, das exportações, é regra amplamente acolhida para fortalecer o comércio 
exterior do Brasil, necessário à obtenção de superávits comerciais. 
   
   EMENDA:06940 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 272  
Suprima-se do item IV, do Parágrafo 12 do  
Art. 272, do Projeto de Constituição, a expressão:  
"e das prestações de serviços".  
Art. 272 - ..................................  
§ 12 - ......................................  
IV - fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias. 
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Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Analisada a Emenda, que pretende suprimir a expressão "e das prestações de serviços" no inciso 
IV do §12, do artigo 272 do Projeto de Constituição, não vemos como acolhê-la.  
A tributação sobre prestação de serviço deve caber aos Estados. 
   
   EMENDA:06942 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 272  
No item III do Art. 272 do Projeto de  
Constituição, retire-se a expressão "bem como  
prestações de serviços" 
Justificativa: 
Como foi decidido que a prestação de serviço deverá ser incluída na competência tributária municipal, 
por consequência retira-se da competência estadual. 
Parecer:   
   Visa a emenda excluir a expressão "bem como prestação de serviços" no inciso III do artigo 272 do 
anteprojeto.  
A competência tributária estadual deve alcançar a prestação de serviços, face a estrutura tributária 
contida no texto.  
Não podemos acolher a emenda. 
   
   EMENDA:07031 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Emenda Aditiva ao item a, inciso II, § 11, art. 272  
Acrescentar-se a expressão serviços, como segue:  
Art. 272 - § 11  
II - a) Sobre operações que destinem ao  
exterior serviços e produtos industrializados. 
Justificativa: 
A inclusão visa questão de equidade da qual resultará substancial aumento de exportações, 
justamente aquelas de maior contribuição em valor agregado para o país. 
Parecer:   
   Trata a Emenda em questão do acréscimo do termo serviços na alínea "a" do item II do § 11,  
do art. 272.  
A matéria diz respeito a não incidência do imposto estadual referido no item III, do art. 272 sobre 
operações que destinam ao exterior produtos industrializados.  
A omissão do vocábulo "serviços" se deve ao fato de que não há impostos que incidam sobre a 
exportação de serviços .  
Assim, quando a legislação tributária cria incentivos para a exportação de serviços, o benefício fiscal 
aproveita diretamente aos equipamentos e materiais que são exportados para a execução daqueles 
serviços, no exterior.  
Portanto, é desnecessária a inclusão do termo "serviços" no dispositivo supracitado, mesmo porque a 
sua "exportação" não é tributada. 
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   EMENDA:07133 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   -EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do § 1o. artigo 272  
do Projeto de Constituição para a seguinte:  
Art. 272 - ................................  
§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional ao imposto sobre a  
renda e proventos de qualquer natureza, até o  
limite de cinco por cento'. 
Justificativa: 
Além de tornar o dispositivo mais conciso e abrangente, a nova redação proposta permitirá que os 
Estados instituam o adicional ao imposto de renda e proventos de qualquer natureza, 
independentemente da isenção eventualmente concedida pela União. Além disso permitirá que os 
estados possam utilizar a adicional como instrumento de política fiscal local. 
Parecer:   
   Visa a emenda alterar a redação do parágrafo 1o. do artigo 272 do projeto para eliminar a parte que 
se refere ao valor devido à União, que serve de base de cálculo para o adicional.  
Entendemos que não se pode suprimir a referência à base de cálculo e aos domiciliados e residentes 
nos Estados e no Distrito Federal, sob pena de inviabilizarmos o adicional. 
   
   EMENDA:07338 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272, § 10, inciso I  
Dê-se ao inciso I, do § 10 do artigo 272 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Artigo 272 - ..............................  
§ 10 - ....................................  
I - compreende o montante pago pelo adquirente. 
Justificativa: 
A Emenda visa eliminar a expressão “acréscimos financeiros”, contida no inciso I, que trata da base 
de cálculo do ICM, uma vez que a matéria não é de natureza constitucional, devendo ser objeto de 
regulamentação por lei ordinária. Na verdade, na base de cálculo do ICM poderão, conforme o caso, 
ser inseridos o frete, as despesas aduaneiras, o IPI etc. 
Destarte, ou não se inclui nada no dispositivo ou se incluem todos os elementos que nela podem 
influir. 
O melhor e mais conveniente, contudo, é deixar que a lei ordinária discipline a matéria. 
Parecer:   
   Face a supressão do parágrafo 10 a emenda está prejudicada. 
   
   EMENDA:07401 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do inciso IV do art. 272. 
Justificativa: 
A pretexto de reforçar as finanças estaduais e do Distrito Federal, o referido dispositivo remete a dois 
abusos aumenta a carga tributária e mantem a injusta tributação de “proventos de qualquer natureza”, 
medida que tem nossa total reprovação. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:07454 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do Art. 272 a seguinte redação:  
Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de  
serviços, considerado, como tal, para fins  
exclusivamente tributários, o fornecimento de  
energia elétrica. 
Justificativa: 
A emenda justifica-se pela necessidade de definir-se que o fornecimento de energia elétrica será 
considerado como prestação de serviços apenas e tão somente para fins tributários uma vez que tal 
atividade tem caráter industrial, conforme conceituação de Comissão de Enquadramento Sindical do 
Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   Busca a emenda alterar a redação do inciso III do artigo 272, para incluir a energia elétrica na 
tributação do ICMS.  
A imunidade de energia elétrica deve permanecer face as razões que a justifica. 
   
   EMENDA:07594 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 272  
Excluir ao Parágrafo 6o. do Art. 272 do  
Projeto de Constituição a expressão: "e dos serviços"  
Art. 272 - ..................................  
§ 6o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias,  
compensando-se o que for devido, em cada operação  
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relativa a circulação de mercadorias ou prestação  
de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado. A isenção  
ou não incidência, salvo determinação em contrário  
da legislação, não implicará crédito de imposto  
para compensação daquele devido nas operações ou  
prestações seguintes. 
Justificativa: 
Emenda sem justifica. 
Parecer:   
   A Emenda visa excluir a expressão " e dos serviços" constante do § 6o do art. 272, do Projeto.  
Examinando esse dispositivo, verifica-se que a exclusão pretendida não procede, porquanto o 
requisito da essencialidade é perfeitamente aplicável também aos tipos de serviços, podendo uns ser 
essenciais e outros não essenciais, em razão de sua natureza e de outros aspectos distuitivos. 
   
   EMENDA:07698 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 272, da Seção IV,  
dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal, do  
Capítulo I, do Sistema Tributário Nacional  
Modifique-se a redação do artigo 272,  
adotando-se a seguinte:  
"Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal lançar..." 
Justificativa: 
Instituir (verbo transitivo direto) vem do latim “instituere” que quer dizer criar, dar começo a. 
Ora, os impostos são “instituídos” pela Constituição. À União, aos Estados e aos Municípios não 
compete criar impostos e sim arrecadá-los. 
A forma aplicada pelas Constituições anteriores “tributar” (1934, Art.17, X) ou a de “lançar impostos” 
(1946, Art.31, V) é muito mais correta do que a usada em 1967 (Art.20, III) ou com a Emenda nº 1 de 
1967 (Art.19, III), que usaram o verbo “instituir” que ora se insiste. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda substituir no art. 273 o verbo "instituir" por "lançar".  
Entendemos que a expressão instituir é mais adequada para a definição contida no artigo 273 do 
projeto.  
A competência é realmente para instituir tributos e não apenas para lança-los.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07794 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: art. 272  
Suprima-se do Projeto o § 1o. do art. 272. 
Justificativa: 
O dispositivo cuja supressão se propõe é contrastante com a disposição geral estabelecida no art.261 
e seus parágrafos da Constituição. 
A supressão se impõe. 
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Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução de excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios também efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limita do a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestarem-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08147 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Sistema Tributário.  
1) Emenda Supressiva: Suprima-se os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 272.  
2) Emenda Aditiva: Adicione-se parágrafo no artigo 273, onde couber:  
§... O imposto de que trata o item I será progressivo em função do número de propriedades,  
levando-se em conta para tal efeito o valor venal das mesmas. 
Justificativa: 
Os parágrafos 2º e 3º que tratam de não cobrança do imposto territorial rural sobre pequenas glebas 
e da não cobrança do imposto sobre herança para herdeiros servirá para um sem número de fraudes. 
Cumpre, proteger os legítimos interessados, na legislação que regulamentar. De outra forma a 
proteção de uma pobre viúva servirá para cobrir a sonegação de uma família abastada. O mesmo 
quanto às pequenas glebas que servirão para encobrir os donos abastados de sítios e pequenas 
fazendas de lazer. 
Quanto à inclusão de um § no artigo 273, objetiva-se dar progressividade ao IPTU no caso de um 
multi-proprietário. Levando-se em conta o valor evita-se distorções. 
Parecer:   
   Emenda acolhida apenas para suprimir o parágrafo 3o. do artigo 272 do Projeto. 
   
   EMENDA:08191 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Concede aos Municípios percentagem do Imposto  
sobre a Propriedade de Veículos Automotores.  
Incluam-se nos arts. 272 e 276 os seguintes dispositivos:  
"Art. 272. ..................................  
..................................................  
§ 13. Do produto de que trata o item IV,  
cinquenta por cento pertencerão aos Estados e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 341  

 

cinquenta por cento ao Município onde houver sido  
licenciado o veículo automotor; a parcela  
pertencente ao Estado será por este diretamente  
depositada em conta vinculada ao respectivo  
Departamento de Estradas e Rodagem."  
"Art. 276. Pertencem aos Municípios:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do Estado sobre a Propriedade de  
Veículos Automotores aos Municípios onde foram  
licenciados os veículos automotores.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
§ 3o. A parcela pertencente aos Municípios  
será creditada em conta especial, aberta em  
estabelecimento oficial de crédito, na forma e nos  
prazos estabelecidos em lei federal." 
Justificativa: 
A Emenda Constitucional nº 27, de 28 de novembro de 1985, ao instituir o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores, deixou de explicitar a obrigatoriedade de os Estados  
aplicarem os recursos decorrentes da arrecadação do novo tributo, na parte que lhes pertence, no 
mesmo setor antes financiado pela receita da Taxa Rodoviária Única. Assim, enquanto a parcela 
estadual da TRU se destinava a custear os investimentos na área dos transportes rodoviários 
estaduais, o imposto que lhe tomou o lugar deixou de ter destinação especifica. 
O fato assinalado vem ocasionando sensível dano ao setor rodoviário do Estado que, abruptamente, 
deixou de receber os necessários recursos financeiros, com graves consequências para o próprio 
desenvolvimento dos Estados, tendo em vista um eficaz sistema de transportes ser condição 
fundamental para o satisfatório desempenho da economia regional e local. 
Vale lembrar haver sido reiteradamente explicitado pelas autoridades federais o intuito de vir o novo 
tributo a dar continuidade à função antes desempenhada pela aludida taxa. Tal, contudo, não vem 
ocorrendo, ante a omissão do legislador, que deixou de vincular a aplicação dessa receita à área 
antes financiada com recursos oriundos da arrecadação da Taxa Rodoviária Única. 
É, portanto, o propósito desta sugestão, assegurar a canalização dos recursos do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores ao setor rodoviário dos Estados, corrigindo-se, assim, a lacuna 
apontada. 
Ante o exposto, temos plena convicção da ampla acolhida que há de ser dada a esta Proposta pelos 
ilustres pares Constituintes. 
Parecer:   
   Visa a Emenda acrescentar dispositivos aos arts. 272 e 276, a fim de estabelecer normas relativas 
à repartição da receita do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.  
Verifica-se que a repartição proposta é idêntica à constante do art. 276, item II, do Projeto (50% para 
os Estados e 50% para os Municípios).  
Quanto à forma de entrega dos recursos pertencentes aos Municípios, entendemos mais conveniente 
seja disciplinada em lei complementar, como prevê o art. 280, II, considerando-se os aspectos e 
peculiaridades que envolvem o repasse daqueles recursos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08235 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDAS RELATIVAS AO SISTEMA TRIBUTÁRIO:  
1) Emenda aditiva: adiciona-se item VI ao artigo 270.  
VI. sobre o patrimônio líquido das pessoas físicas  
2) Emenda supressiva parcial no item III do artigo 272.  
Suprima-se a expressão "bem como prestações de serviços".  
3) Emenda aditiva: adiciona-se item V ao artigo 272.  
V. sobre a transmissão de propriedade de  
veículo automotores usados, excluindo desta base o  
imposto de que trata o item III.  
4) Emenda supressiva: suprima-se o item III,  
"vendas a varejo de mercadorias, do artigo 273.  
5) Emenda aditiva: adiciona-se novo item III, no artigo 273.  
III. sobre prestação de serviços.  
6) Emenda modificativa: modifica-se o item III do artigo 276.  
III. vinte e sete por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias.  
7) Emenda aditiva: adiciona-se ao item II do  
artigo 276 o imposto sobre a transmissão da  
propriedade de veículos automotores usados.  
8) Emenda modificativa: modifica-se o § 3o.do item II do artigo 277.  
§ 3o. ... vinte e sete por cento ... 
Justificativa: 
As propostas possibilitam a correção de alguns desvios importantes do texto original. 
Em primeiro lugar acrescentando um imposto progressivo e alocando-o a União que é prejudicada na 
proposta. 
Em segundo lugar substituindo o ICM pelo Imposto de Transmissão de veículos usados, já que o ICM 
é quase incobrável nestas operações e o imposto sugerido é cobrado sem custo e corresponderá a 
uma grande arrecadação. 
Em terceiro lugar retornando com o imposto sobre serviços para os municípios. A alegação de que só 
alguns municípios o cobram é inconsistente, porque poderão cobrar via convênio com os Estados, ou 
com a União ou mesmo com os grandes municípios. Esta renda será crescente e é fundamental para 
as regiões metropolitanas. 
Apoia-se também os municípios com o aumento do fundo de participação no ICM de 25 para 27%. 
No final teremos um sistema mais descentralizado e mais equilibrado. 
Quanto à exclusão do imposto sobre vendas no varejo, lembramos que se trata de um imposto 4 
vezes regressivo: regressivo porque indireto, porque as micro-empresas que não pagam terão que 
pagar porque é cumulativo discriminando certos setores do comércio e porque produzira distorções 
com a máquina fiscal mal remunerada concorrendo com a máquina estadual na “busca” de um 
mesmo imposto. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte César Maia quer aditar na competência da União o imposto sobre 
patrimônio líquido das pessoas físicas; suprimir na competência dos Estados as incidências sobre 
prestações de serviços, que o Projeto de Constituição quer retirar dos Municípios, incorporando-as ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias; incluir na competência dos Estados o Imposto sobre 
Transmissão de Propriedade de Veículos Automotores Usados, excluindo da base o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias; suprimir o pretendido Imposto sobre Vendas a Varejo de 
Mercadorias, atribuído aos Municípios; restabelecer, ou melhor, manter na competência dos 
Municípios o Imposto sobre Prestação de Serviços; aumentar de 25% para 27% a parcela 
pertencente aos Municípios no produto do ICM, presentemente em 20%; atribuir 50% do Imposto 
sobre Transmissão de Veículos Usados aos Municípios (tributo acrescido à competência dos 
Estados); e majorar de 25% para 27% a parcela que os Estados teriam que repetir entre os 
Municípios do IPI que a União teria que partilhar entre os Estados proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados (10%).  
A segunda minuta da nova versão de Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de 
Sistematização, volta a afastar da competência da União o Imposto sobre Patrimônio Líquido das 
Pessoas Físicas. Dessa forma, deve ser negado o acolhimento à proposta do autor. De fato tal tributo 
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agravaria a incidência sobre a classe média, sem atingir os vultosos patrimônios não declarados e 
consubstanciados em riquezas desviadas para o exterior, dólares, joias, ações ao 
portador, certificados de depósitos ao portador, subavaliações de imóveis e outros bens sonegados. 
Além disso, desestimularia a poupança interna.  
A mesma minuta de Projeto de Constituição também mantém a incorporação dos serviços ao ICM de 
competência dos Estados, cuja decisão deveria subordinar-se mais ao pronunciamento 
dos Municípios que perderão o tributo.  
A minuta não prevê a tributação da transferência da propriedade de veículos automotores de forma 
geral, pelos Estados, excluindo-a do ICM, mas parece exagero fiscalista buscar esse imposto sobre 
pessoas físicas.  
Citada versão também confirma o imposto sobre vendas a varejo pelos Municípios, inclusive a 
cumulatividade do ICM para os Estados, negando o princípio do valor adicionado.  
A elevação das partilhas de 25% para 27%, para os Municípios também não está sendo contemplada 
pela minuta de Projeto da Comissão de Sistematização, sendo decisão essencialmente política. 
   
 
   EMENDA:08284 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Adicione-se a letra "c" ao art. 272, § 11, inciso II, do Projeto de Constituição:  
Art. 272 ............................... 
§ 11 .................................. 
II - não incidirá:  
c) sobre máquinas, equipamentos e veículos  
utilitários adquiridos pelas Prefeituras  
Municipais com até 20.000 habitantes. 
Justificativa: 
As Prefeituras Municipais de população até 20.000 habitantes dispõe de poucos recursos para 
enfrentar suas imensas responsabilidades no tocante, principalmente, à manutenção de estradas 
vicinais, importantes para o escoamento de produção. Sobrevivem praticamente com os recursos 
oriundos do Fundo de Participação e ICM e hoje dispõe de equipamentos e máquinas com mais de 
10 anos de uso, e sem condições financeiras de substituí-las, pelo excessivo ônus do IPI e ICM sobre 
esses produtos. 
Ao adquiri-los a Prefeitura, na verdade, está pagando uma significativa parcela de tributos à União e 
aos Estados que são entidades que concentram a quase totalidade das receitas tributárias. 
Parecer:   
   Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que as alterações propostas comprometerão os objetivos visados naquelas normas, 
descaracterizando o seu alcance. 
   
   EMENDA:08285 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "b" do item II, do § 11, do Art. 272, do Projeto de Constituição:  
Art. 272 ............................... 
§ 11....................................  
II - ..................................... 
b) Suprima-se integralmente. 
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Justificativa: 
Esta matéria deve ser tratada pela legislação ordinária. A sua inserção na Constituição é inadequada 
porque além de ferir a liberdade dos Estados Federais cria desigualdades entre os mesmos. 
A não incidência de tributo sobre a energia elétrica e combustíveis nas operações interestaduais 
retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da 
exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios. 
Os Estados produtores estariam, na verdade, sendo forçados a abrir mão de receita tributária em 
favor de Estados mais ricos e economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia 
supera as condições de produção própria. 
Os Estados produtores, onde a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às 
custas de desconforto para a população, de prejuízos econômicos e fiscais por causa da inutilização 
de e enormes áreas de terra e de aumento de poluição e de agressão à natureza, ainda deixarão de 
auferir receitas tributárias que poderiam articular o seu próprio desenvolvimento econômico. 
No texto constitucional vigente, já é irrisória a parcela do Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE 
e do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes – IUCL distribuída aos Estados produtores. O 
novo texto, em exame, suprime de vez esta minguada participação, pois elimina o IUEE e o IUCL e 
estabelece imunidade ao novo tributo (sobre circulação de mercadorias e serviços). 
É, pois, justa e necessária a supressão proposta. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir a não incidência do ICM nas operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica.  
Entendemos que a tal imunidade deve permanecer nas mencionadas operações. 
   
   EMENDA:08294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 11 do artigo 272, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 272 ................................. 
§ 11 ................................. 
I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular; 
Justificativa: 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em princípio. 
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação. 
Trata-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a uma tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam a produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 11 do artigo 272, da expressão “inclusive quando se trata 
de bens destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço prestado no 
Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País. 
Parecer:   
   Quer a emenda alterar o parágrafo 11 do artigo 272 do Projeto.  
Entendemos que a redação contida no projeto define com melhor precisão o alcance do tributo. 
   
      EMENDA:08300 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do artigo 272, do Projeto de Constituição.  
Art. 272 ............................ 
II - transmissão "causa mortis" e doação de bens imóveis ou direitos a ele relativos. 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que as alterações propostas comprometerão os objetivos visados naquelas normas, 
descaracterizando o seu alcance. 
   
   EMENDA:08305 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do artigo 272, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 272 ............................. 
§ 6o. - O imposto de que trata o item III  
serão não cumulativo, admitida sua seletividade,  
em função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado. 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 6º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do § 6º do artigo 272, a oração “a isenção ou não incidência, salvo 
determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação daquele 
devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   Pretende a emenda alterar o parágrafo 6º do artigo 272 do Projeto.  
Tal modificação prejudicará o alcance da norma proposta, eliminando a sua eficácia. 
   
   EMENDA:08324 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272, § 10, inciso I.  
O inciso I do § 10 do art. 272 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 272 .............................. 
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§ 10 - ................................... 
I - compreende o montante pago pelo adquirente". 
Justificativa 
O dispositivo cuja modificação se propõe, prevê que a base de cálculo do ICM compreende o 
montante pago pelo adquirente, inclusive acréscimos financeiros.  
Na realidade essa situação já ocorre hoje, em que o varejista tem acrescido na base de cálculo desse 
imposto, nos casos de vendas a prestação, o valor dos acréscimos financeiros, com exceção das 
grandes lojas de departamentos que possuem financeira própria ou do mesmo grupo econômico, 
incidindo neste caso somente o IOF. 
Apesar da evidente injustiça, a nível de Lei Orgânica, a maioria dos Estados não permitem a exclusão 
dos acréscimos financeiros da base de cálculo do ICM. Pretender tal como consta no dispositivo, 
incluir na base de cálculo os acréscimos financeiros, contraria o princípio da “justiça social” previsto 
no inciso I do § 1º do artigo 257 do projeto, uma vez que esse encargo atingirá tão-somente os 
varejistas que realizam vendas a prestação com recursos próprios, ficando excluídas as grandes 
empresas que possuem financeira própria ou do mesmo grupo econômico.  
Essa distorção torna-se ainda mais gritante quanto o § 3º, do artigo 270, determina que não incidirá o 
IOF sobre operações de crédito, quando relativas a circulação de mercadorias, realizadas para 
consumidor final, imposto este recolhido pelas grandes lojas de departamentos que realizam esse 
tipo de operação, uma vez que possuem financeira própria. Verifica-se, portanto, que ao invés de se 
corrigir a distorção hoje existente, acaba por beneficiar ainda mais esse seguimento, pois sobre os 
acréscimos financeiros não incidira o IOF e nem tão pouco o ICM. Isso contraria o princípio da 
igualdade dos contribuintes previsto no artigo 264, inciso II, que prevê a proibição de tratamento 
desigual a fatos econômicos equivalentes.  
Cabe observar que a tal distorção atingindo a maioria dos varejistas, formados basicamente por 
pequenas empresas espalhadas nas periferias e em todo o centro comercial, acabará por aumentar o 
custo final das mercadorias, prejudicando, por fim, o consumidor ou seja toda a população.  
Finalmente, chama-se atenção para o fato de que apesar de as grandes lojas de departamentos 
terem diminuído os seus custos, não se sabe se os mesmos serão descontados no preço final das 
mercadorias em benefício do consumidor, uma vez que em tais financiamentos além dos juros são 
cobradas despesas diversas, a exemplo da ficha de informação, cadastro, confecção de carnê e 
outras que quase sempre não chegam ao conhecimento prévio do consumidor. 
Parecer:   
   Face a supressão do parágrafo 10 a emenda está prejudicada. 
   
   EMENDA:08334 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272, inciso III  
Dê-se ao inciso III do art. 272 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 272  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, bem como dos serviços diretamente  
relacionados à industrialização ou comercialização  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes". 
Justificativa 
Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto do artigo § 273, inciso III, onde foi proposta a 
eliminação do Imposto Sobre Vendas e Varejo de Mercadorias, de competência dos municípios, 
atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo 273 inciso III, que a 
participação dos municípios no produto de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, 
seja elevada de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento).  
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Ressalta-se finalmente, que no âmbito estadual, ficarão apenas os serviços diretamente relacionados 
com a industrialização de mercadorias, a fim de evitar as operações mista, hoje tributadas 
simultaneamente pelos Estados e Municípios, causando dificuldades aos contribuintes para o 
cumprimento de seus deveres fiscais, eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados e 
outra pelos Municípios.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao item III do Art. 272, a fim de nele incluir a expressão "... 
bem como dos serviços diretamente relacionados à industrialização ou comercialização de 
mercadorias", e excluir a expressão "... bem como prestação de serviços".  
Observa-se que a Emenda em exame se vincula diretamente a duas outras apresentadas pelo 
mesmo autor desta, uma das quais propõe a eliminação do Imposto sobre Vendas a Varejo 
de Mercadorias, de competência dos Municípios, atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza.  
Tendo-nos já manifestado pela manutenção do Imposto sobre Vendas a Varejo de Mercadorias, na 
competência dos Municípios, e do imposto de que trata o item III do Art. 272, na competência dos 
Estados e do Distrito Federal, sem nenhuma alteração em sua redação, consideramos prejudicada a 
presente Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08442 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272  
Acrescente-se ao art. 272 do Projeto de Constituição o seguinte inciso V:  
Art. 272. ..................................  
............................................  
V - exploração de minérios e de madeiras, inclusive para exportação. 
Justificativa 
Tal como a produção de industrializados serve como fato gerador de tributos, a exploração de 
minérios e de madeiras também poderá ser sem ferir os preceitos constitucionais estabelecidos no 
Projeto de Constituição.  
De um lado, a coexistência existente entre o IPI e o ICM, exatamente por tributarem, respectivamente 
a produção e a circulação, fases distintas do ciclo econômico dos produtos, garante, nos mesmos 
termos a coexistência entre o imposto sobre exploração de minérios e madeiras e o ICM incidente 
sobre a circulação dos mesmos.  
De outro lado, o dispositivo no artigo 207, § 3º , inciso I impede a bitributação no caso dos produtos 
industrializados que usarem os minérios e as madeiras como insumos ou produtos intermediários.  
Cabe lembrar que a aceitação desta emenda não implicará no aumento da carga tributária, 
exatamente porque no caso dos minérios e das madeiras haveria uma compensação entre o IPI e o 
imposto sugerido. 
Por fim, tal solução operaria em benefício das unidades federativas que produzem minérios e 
madeiras sem os industrializar. 
Parecer:   
   Visa a Emenda a criação de novo imposto de competência estadual, incidente sobre a exploração 
de minérios e de madeiras, inclusive para exportação.  
Não obstante as razões oferecidas na justificação, entendemos inconveniente a autorização 
constitucional para a instituição do referido tributo, porquanto seria praticamente impossível distinguir, 
com a necessária clareza e objetividade seu fato gerador do fato gerador do imposto referido no 
art. 272, item III. Ademais, dada a especificidade da operação sobre que incidiria, tal tributo viria 
afetar a estruturação e a composição das competências tributárias estabelecidas no Projeto. 
   
   EMENDA:08495 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dar ao § 5o. do art. 272, a seguinte redação:  
§ 5o. - As alíquotas do imposto de que trata  
o item II, não excederão os limites estabelecidos  
em resolução do Senado Federal. 
Justificativa 
A cobrança de imposto progressivo na transmissão “causa mortis” uma forma de penalização 
inusitada na legislação. Prejudica os herdeiros, delapidando o seu patrimônio, que é garantido 
constitucionalmente (Art. 12, item XIV) e que sempre esteve sob as vistas zelosas do Senado 
Federal, ao qual, como alíquotas do referido imposto. 
Parecer:   
   A presente Emenda tem por objetivo suprimir o termo progressivas do § 5o. do art. 272.  
A progressividade é dos critérios básicos para se alcançar a justiça fiscal em relação a vários tributos, 
como os impostos sobre a renda e sobre a transmissão "causa mortis” e doação, de quaisquer bens 
ou direitos (impostos sobre heranças).  
Julgamos adequada a aplicação da progressividade ao imposto mencionado no art. 272, item II, 
porquanto, incidindo sobre a riqueza, não seria justa a aplicação de alíquotas idênticas a patrimônios 
grandes e pequenos. 
   
   EMENDA:08919 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 272, do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 272. As alíquotas do imposto de que  
trata o item II serão progressivas e fixadas em  
resolução do Senado da República." 
Justificativa 
O § 5º do Projeto dispõe que as alíquotas do imposto de transmissão causa mortis e doações, de 
competência dos Estados, “serão progressivas e não excederão os limites estabelecidos em 
resolução do Senado da República.” 
A redação proposta, ao determinar que essas alíquotas “serão progressivas e fixadas em resolução 
do Senado da República”, visa a dar ao tributo um tratamento homogêneo em todo o território 
nacional. A par da segurança que a redação proposta conferiria ao cidadão, busca-se, com a medida, 
impedir a evasão do imposto, que ocorria, inevitavelmente, em função da transferência, de um Estado 
para outro, de bens – especialmente móveis e títulos de crédito – em função da sua maior ou menos 
tributação. 
Parecer:   
   A Emenda visa alterar a redação do parágrafo 5º do art. 272.  
Entendemos que, em relação ao imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, os Estados 
devem ter ampla autonomia para administrá-lo.  
Não obstante as razões apresentadas para a Emenda, pensamos que o imposto deve ter alíquotas 
progressivas e estas devem ser fixadas pelas entidades políticas competentes para instituí-los, não 
se justificando, a nosso ver, que sejam estabelecidas pelo Senado Federal.  
Cabe esclarecer que, visando à melhor redação da matéria, procedeu-se a fusão do item II do artigo 
272 com o seu parágrafo 5o., suprimindo-se este. 
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   EMENDA:08974 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao item II do § 7o. do art. 272 a seguinte redação:  
"II - as alíquotas aplicáveis às operações  
realizadas com energia elétrica, petróleo,  
combustíveis dele derivados e minerais." 
Justificativa 
A importância macroeconômica dos minerais justifica a sua inclusão entre os produtos sujeitos a 
alíquota limitada pelo Senado da República, como é o caso do petróleo, combustíveis dele derivados 
e energia elétrica. Não é por outra razão que esses produtos estão hoje sujeitos a um imposto único, 
de competência federal.  
Na Subcomissão de Tributos, aliás, tornou-se vitoriosa a tese segundo a qual o Senado, como órgão 
representativo da Federação, deveria dispor de competência ampla para limitar as alíquotas do 
imposto estadual, sucessor do imposto único, sobre as operações relacionadas, como as 
interestaduais, as de exportação e as de importação. O objetivo da emenda é, pois, restabelecer o 
que ficara decidido naquela Subcomissão.  
A fim de tornar mais abrangente a competência do Senado da República, a emenda propõe suprimir 
a palavra “internas”, que qualifica “operações” no texto emendado. Se é certo que as operações 
interestaduais realizadas com petróleo, combustíveis dele derivados e energia elétrica estão, pelo 
Projeto, imunes ao tributo estadual (art. 272, § 11, II, b), também é certo que, com a inclusão dos 
minerais no § 7º, item II, deve ser modificada a redação do dispositivo, conforme proposto.  
Além disso, o dispositivo, como está redigido, poderia ensejar dúvidas quanto à competência do 
Senado para fixar as alíquotas do imposto, quando se trate de produto importado, como no caso do 
petróleo, ou seja, as alíquotas do imposto interno, atual ICM, que os Estados normalmente cobram 
sobre as mercadorias importadas. A supressão da palavra “internas”, conforme a emenda, afastaria 
qualquer dúvida de interpretação.  
Por fim, a emenda procura dar redação mais concisa ao texto, substituído a expressão “petróleo”, 
inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados”, por outra, mais singela. 
Parecer:   
   Propõe-se, com a presente Emenda, nova redação ao item II do parágrafo 7o. do art. 272, a fim de 
nele se incluir minerais entre os produtos sujeitos a alíquotas estabelecidas pelo Senado.  
Examinando-se os argumentos expostos na justificação da Emenda, chegamos à conclusão de que a 
alteração proposta atende melhor à sistemática de tributação que deve presidir às operações 
realizadas com as substâncias minerais, em razão de sua importância para a economia nacional, 
juntamente com o petróleo, combustíveis dele derivados e energia elétrica.  
Todavia, discordamos da exclusão do termo "internas" constante do referido dispositivo, porquanto a 
tributação das operações internas, realizadas com os produtos nele mencionados, atende ao 
interesse comum das unidades da Federação. 
   
   EMENDA:09037 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea "a" inciso II, § 11 e inciso V, § 12 do art. 272  
Suprima-se a alínea "a" do inciso II do § 11 do Art. 272 e o inciso V do § 12 do Art. 272 
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Justificativa 
A incidência de imposto de circulação sobre bens exportados, além de reforçarem as receitas dos 
Estados, contempla com tratamento equânime os consumidores, tanto nacionais como estrangeiros, 
sobre os quais recaem, realmente, o ônus do tributo. 
Parecer:   
   Visa a Emenda em exame a supressão da alínea "a" do item II do § 11 do art. 272, bem como do 
item V do §12 do mesmo artigo.  
Cabe observar que a não incidência do imposto de que trata o item III do art. 272, prevista nos 
dispositivos supracitados, visa atender aos objetivos da política econômica vinculados ao comércio 
exterior, indispensáveis ao desenvolvimento do País, sobretudo em face de difícil conjuntura em que 
se encontra atualmente.  
Ademais, a desoneração de imposto nas exportações para o exterior é medida adotada por todos os 
países, porquanto, permitindo maior competitividade aos produtos e mercadorias exportadas, 
contribui decisivamente para o desenvolvimento e a expansão da economia.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09093 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSPIDE NETTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Título VII,  
Capítulo I:  
Art. ... O Imposto Territorial Rural tem sua  
arrecadação e uso deferidos ao Município em cuja  
área gerado, mantendo-se, porém, a fixação de seu  
valor na esfera federal. 
Justificativa 
A descentralização da máquina fiscal da União, ao lado da necessidade de mantermos os municípios 
com recursos de potencializá-los pela provisão de meios financeiros à realização do bem comum dá a 
esta Emenda seu verdadeiro significado e efetivo proposito. 
Entendemos ser importante, porém, não desvirtuar o ITR do corpo dos demais tributos, pelo que 
mantemos a fixação do seu valor na esfera federal. 
Parecer:   
   O Eminente Constituinte Rospide Netto quer incluir preceito que defira ao Município a arrecadação 
e uso do Imposto Territorial Rural, mas mantenha na esfera federal a fixação de seu valor.  
O Projeto de Constituição reverte aos Estados o Imposto sobre a Propriedade Rural, atribuindo aos 
Municípios a metade do produto arrecadado (art. 272-I e art. 276-II).  
Na verdade, o Governo Federal fez a pior administração possível do ITR. Nos 18 anos 
compreendidos entre 1966 e 1983, omitiu-se na cobrança de mais de 78% do imposto lançado, 
favorecendo grandes proprietários e lesando os Municípios com o desfalque do produto que a 
Constituição lhes destina integralmente.  
Parece que o tributo tem condições de ser melhor administrado quando mais descentralizado, 
atribuindo-o aos Municípios, pois será muito difícil acomodar mais de 4.000 Prefeitos e dezenas de 
milhares de Vereadores, além da população vigilante.  
Mas a nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização mantém o ITR com os Estados, de 
forma que, segundo essa orientação recebida, a emenda deve ser negada. 
   
   EMENDA:09298 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 7o. do art. 272 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
..................................................  
§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal estabelecerá:  
Justificativa 
Governadores do Nordeste consideram ser obstáculo quase intransponível o quórum de 2/3, para 
aprovação de resolução fixando alíquotas do ICMS.  
A emenda suprime o quórum do anteprojeto e por isso merece aprovação.  
Parecer:   
   Através da presente Emenda, propõe-se nova redação ao par. 7o do art. 272, a fim de se suprimir a 
exigência do "quórum" de dois terços dos membros do Senado Federal para as resoluções sobre 
fixação de alíquotas.  
Em face da relevância da matéria, de inegável interesse para os Estados, consideramos pertinente e 
adequada a exigência do "quórum" qualificado, para que as decisões resultem de estudos e debates 
de uma expressiva maioria. 
   
   EMENDA:09312 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 272, § 7o., o seguinte inciso:  
III - as alíquotas mínimas a serem praticadas  
pelos Estados e Distrito Federal nas operações  
externas e nas prestações de serviços não poderá  
ser inferiores a um terço daquelas fixadas para  
operações internas, considerando-se internas as  
interestaduais realizadas para consumidor final. 
Justificativa 
Este percentual servirá como margem de segurança aos Estados que serão prejudicados com a 
alteração tributaria proposta, alguns iniciantes em seu processo de industrialização.  
O fato de não auferir recursos financeiros com a tributação de mercadorias produzidas em seu 
território, pode funcionar como desestimulo ao processo de desenvolvimento industrial e a 
acumulação de capital técnico, favorecendo atividades puramente comerciais com a instalação de 
nova divisão interna de trabalho. 
Os países desenvolvidos que adotam o critério do destino, para cobrança do imposto, já possuem 
uma sólida estrutura interna de movimentação de mercadorias e serviços compensando-se a não 
tributação de mercadorias que saem com os tributos referentes à entrada de outras tantas 
mercadorias. Ou seja, são economias de estrutura semelhante e que se compensam mutuamente. 
Diferente é comparar as trocas entre estados brasileiros que tem estruturas econômicas díspares.  
Com esta, a proposta do anteprojeto pode consolidar uma divisão de trabalho em que a 
especialização dar-se-á entre produtores de mercadorias e distribuidores comerciantes.  
Por isso, sugerimos deixar um dispositivo de segurança na Constituição para a hipótese de vir a se 
configurar essa divisão nacional de trabalho que não desejamos.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda acrescentar um item ao § 7o. do art.272, a fim de estabelecer determinado 
limite às alíquotas mínimas aplicáveis às operações externas e às prestações de serviços.  
Não obstante os argumentos apresentados para a Emenda, entendemos que as normas adotadas 
para a tributação das várias operações sobre as quais incide o imposto de que trata o art. 272, item 
III, podem solucionar os problemas relativos aos interesses de todos Estados, através da fixação das 
alíquotas pelo Senado Federal, cujas resoluções a respeito dessa matéria deverão ser tomadas por, 
no mínimo, dois terços de seus membros. 
   
   EMENDA:09549 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 272 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
"§ 13. Lei complementar especificará a  
iniciativa de propositura das Resoluções do Senado  
de República de que tratam os itens II e II  
do § 7o. e o § 8o. deste artigo." 
Justificativa 
A competência para iniciativa de propositura das Resoluções do Senado da república que fixem 
alíquotas de impostos estaduais deverá ser disciplinada em Lei Complementar que especificará os 
órgãos e as condições que regularão a matéria, de grande relevância para os Estados e o Distrito 
Federal.  
Parecer:   
   Visa a Emenda incluir um § 13 ao art. 272 do Projeto, pelo  qual se estabelece que "lei 
complementar especificará a iniciativa de propositura das resoluções do Senado da República de que 
tratam os §§ 7º, item II e III, e 8º deste artigo".  
Não obstante as razões apresentadas, entendemos que a referida iniciativa pode caber aos Senhores 
Senadores que, sobretudo em razão de sua condição de representantes do Estado, a exercerão em 
conformidade com as normas reguladoras do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09591 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do § 2o. do art. 272:  
É vedada a incidência de tributo sobre glebas  
rurais da área não excedente a setenta e cinco  
hectares, quando as cultive, só ou com sua  
família, o proprietário que não possua outro imóvel. 
Justificativa 
A proposta tem em vista introduzir alterações em dispositivo constitucional em vigor, segundo o qual 
são dispensadas da cobrança do imposto sobre a propriedade territorial rural as glebas com área até 
vinte e cinco hectares, quando cultivadas pelo proprietário ou por sua família. 
Parecer:   
   Visa a presente Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 272, estabelecendo critério para a 
cobrança do imposto sobre a propriedade territorial rural, bem como para a sua não incidência.  
O referido tributo foi incluído na competência dos Estados e do Distrito Federal. Em razão desse fato, 
entendemos que se deve deixar à lei estadual a regulamentação do imposto, de modo que possa 
atender às peculiaridades socioeconômicas de cada Unidade da Federação.  
Desse modo, e não obstante as razões apresentadas para a Emenda, julgamos inconveniente 
modificar a redação do supracitado dispositivo, conforme se propõe. 
   
   EMENDA:09764 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dar ao § 5o. do Artigo 272, a seguinte redação:  
§ 5o. - As alíquotas do imposto de que trata  
o item II, não excederão os limites estabelecidos  
em resolução do Senado Federal. 
Justificativa 
A cobrança de imposto progressivo na transmissão “causa mortis” uma forma de penalização 
inusitada na legislação. Prejudica os herdeiros, delapidando o seu patrimônio, que é garantido 
constitucionalmente (Art. 12, item XIV) e que sempre esteve sob as vistas zelosas do Senado 
Federal, ao qual, como alíquotas do referido imposto. 
Parecer:   
   A presente Emenda tem por objetivo suprimir o termo progressivas do § 5o. do art. 272.  
A progressividade é dos critérios básicos para se alcançar a justiça fiscal em relação a vários tributos, 
como os impostos sobre a renda e sobre a transmissão "causa mortis e doação, de quaisquer bens 
ou direitos (impostos sobre heranças).  
Julgamos adequada a aplicação da progressividade ao imposto mencionado no art. 272, item II, 
porquanto, incidindo sobre a riqueza, não seria justa a aplicação de alíquotas idênticas a patrimônios 
grandes e pequenos. 
   
   EMENDA:09950 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 270:  
Acrescente-se inciso ao artigo 270:  
VI - propriedade territorial rural.  
Revogue-se o inciso I do artigo 272 e  
parágrafo 2o. 
Justificativa 
O imposto territorial rural já foi de competência dos Estados e era pouco cobrado, devido às 
estruturas políticas dos Estados. É de toda conveniência ser cobrados pela União.  
Parecer:   
   Pelo Projeto de Constituição a União perderá seis tributos sobre: 1) Transportes; 2) Comunicação; 
3) Lubrificantes e combustíveis; 4) Energia Elétrica; 5) Territorial; 6) Minerais.  
A presente Emenda intenta seja o Imposto Territorial rural cobrado pela União e não pelos Estados 
(art. 272, I, § 2º).  
Contudo, é de uma evidência atroz o fato de que algo deve ser feito para que os Estados recuperem 
a capacidade de financiamento de seus gastos bastante comprometidos nos anos 80 em virtude da 
recessão e do ajustamento a que submetida a economia.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:10071 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 272.  
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Dê-se ao § 6o. do artigo 272, do Projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
§ 6o. O imposto de que trata o item III será  
não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 6º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do § 6º do artigo 272, a oração “a isenção ou não incidência, salvo 
determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para compensação daquele 
devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva a supressão na parte final do § 6o. do art. 272, relativa ao imposto de 
que trata o item III desse mesmo artigo.  
A expressão que se pretende seja suprimida refere-se à matéria introduzida na Constituição Vigente 
pela Emenda Constitucional n. 23, de 1983, que representou uma mini-reforma tributária destinada a 
atender a justos pleitos dos Estados e do Distrito Federal.  
Trata-se, portanto, de matéria que, embora constitua exceção ao princípio da cumulatividade do 
imposto, acha-se plenamente integrada e ajustada à legislação pertinente. 
   
   EMENDA:10075 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 272.  
Dê-se nova redação ao inciso II do artigo  
272, do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos." 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   A Emenda em exame objetiva dar nova redação ao item II do art. 272, a fim de excluir os bens 
imóveis da tributação sobre a transmissão "causa mortis".  
Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, entendemos que o fato gerador do tributo, tal 
como se acha expresso no referido dispositivo do projeto, atende mais adequadamente ao princípio 
da justiça fiscal com que se procurou orientar todo o sistema tributário. 
   
   EMENDA:10082 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 11 do artigo 272, do  
Projeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular;" 
Justificativa 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação. 
Tratar-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a uma tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 11 do artigo 272, da expressão “inclusive quando se 
tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço 
prestado no Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País.” 
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda sob exame, seja dada nova redação ao item I do §11 do art. 272, a fim 
de se suprimir a expressão compreendida entre os vocábulos "inclusive" e "País".  
A expressão que se propõe suprimir refere-se à matéria  introduzida na Constituição em vigor pela 
Emenda Constitucional n. 23, de 1983, que representou uma mini-reforma tributária destinada a 
atender a várias reivindicações dos Estados e do Distrito Federal .  
Trata-se, portanto, de matéria que, embora configure uma exceção às regras básicas do imposto - o 
que, aliás, ocorre com a própria entrada de mercadorias como fato gerador acha-se plenamente 
integrada à legislação pertinente. 
   
   EMENDA:10187 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: artigo 272  
Suprima-se o inciso II do parágrafo 7o. do artigo 272:  
- Suprima-se o inciso II do parágrafo 7o. do artigo 272: 
Justificativa 
O texto do inciso II do § 7º do artigo 272 diz que “as alíquotas aplicáveis às operações internas 
realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados” serão estabelecidas por resolução do Senado, aprovada por dois terços de seus 
membros. Tal regra fere o princípio maior norteador da atual Constituição e da Carta em elaboração, 
pois agride o princípio do sistema federativo, frustra os interesses da Nação e da maioria dos 
Constituintes que lutam pelo respeito ao federalismo. A regra do inciso II do § 7º do artigo 272 precisa 
ser suprimida, por atingir a autonomia dos Estados que exportam petróleo e derivados, energia 
elétrica e álcool motor. Quebrar a autonomia dos Estados é violar o sistema federativo. 
Parecer:   
   Emenda visa suprimir o item II do parágrafo 7o do art. 272, porquanto o texto desse dispositivo 
afetaria a autonomia dos estados, violando o sistema federativo.  
Cabe esclarecer que a norma contida no art. 272, par 7o itens I e I, ao atribuir ao Senado da 
República, como legítimo representante dos Estados no Congresso Nacional, a fixação das alíquotas 
aplicáveis a vários tipos de operações sobre as quais incide o imposto mencionado no item III 
daquele mesmo artigo, visou precipuamente atender ao equilíbrio e harmonia do sistema federativo, 
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conciliando os interesses dos Estados.  
Acrescente-se, ainda, que, em razão da relevância da matéria para o sistema federativo, exige-se o 
"quórum" de dois terços dos membros do Senado para a aprovação das resoluções que disponham 
sobre a fixação das referidas alíquotas. 
   
   EMENDA:10188 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 272  
Suprima-se do Projeto:  
- O inciso II do § 7o. do artigo 272., 
Justificativa 
O dispositivo afronta os interesses das unidades federadas que exportam petróleo, derivados e 
energia, e, entre os maiores prejudicados, desponta o Paraná, que produz quarenta milhões de 
quilowatts horas, e consome apenas oito milhões de quilowatts. É inaceitável a não incidência do 
ICMPS na exportação de petróleo, energia e derivados pelas razões seguintes: 

1) É tecnicamente injustificável, consagra a incidência na porta do consumo, principio repudiado 
pelos próprios Constituintes ao remodelar-se o ICM; 

2) Do ponto de vista socioeconômico e político, implica em consagrar-se um absurdo, que 
beneficiará os Estados consumidores de energia, em detrimento dos Estados produtores; 

3) Notadamente no caso de energia produzida no Centro-Sul, os Estados produtores estariam 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos Estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda da energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No Norte e Nordeste, Pará e Bahia seriam púnicos, porque 
despontam como produtores e exportadores, de energia elétrica. Igualmente prejudicados 
serão os Estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo e Sergipe, com plataformas ricas em 
petróleo, e o próprio Estado do Amazonas, onde descobriu-se, recentemente, enorme lençol 
petrolífero.  

4) Não tem sentido premiar Estados consumidores, em detrimento de Estados produtores pois 
nestes, a exploração dos recursos naturais, para gerar eletricidade, se faz ás custas do 
desconforto da população, do alagamento e inutilização de grandes áreas de terras férteis, do 
aumento do êxodo rural para os Centros urbanos, de prejuízos econômicos e fiscais.  

5) Trata-se de casuísmo injustificável, que beneficiará, sobretudo, o Estados de São Paulo, 
economicamente o mais forte da Federação, que se locupletará á custa de outros Estados. O 
paraná será, no caso, o grande prejudicado, por perder mais de dez por cento do seu 
território em reservatórios de usinas hidroelétricas, não poder tributar a energia exportada, e 
São Paulo tributará a energia que não produziu. Essa energia será agregada como “insumo” 
no custo da indústria paulista, cujos produtos serão consumidos noutros Estados, incluindo o 
Paraná. Como o ICM é um imposto indireto, cuja carga tributária é suportada pelo consumidor 
final dos produtos, o que acontecerá, em termos práticos, é que os Estados consumidores 
vão arcar com ônus desse imposto. O paraná é um grande consumidor de produtos 
industrializados em São Paulo. Logo, embutido nos preços dos produtos paulistas vendidos 
ao Paraná, estará o valor do imposto sobre a energia paga em São Paulo. Assim, São Paulo 
vai exportar o imposto, pertinente à energia que não produziu, para o Estado que a produziu. 
Temos, pois, que o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto ao exportá-la, e ainda 
lhe será repassado, embutido no preço das mercadorias o imposto sobre a energia paga a 
São Paulo. Vê-se que se trata de um paradoxo e de rematado absurdo.  

Temos de corrigir a grave anomalia mediante a supressão do inciso II do § 7º do artigo 272. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a supressão da alínea "b" do item II do § 11 do art. 272, uma vez a não 
incidência do imposto a que se refere tal dispositivo prejudicaria os estados produtores de petróleo e 
de energia elétrica, que seriam os menos desenvolvidos economicamente.  
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Apesar da possibilidade de alguns estados produtores serem prejudicados, é de se observar que a 
não incidência atende melhor ao objetivo do " desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões 
do País", considerando-se que a maioria dos Estados produtores de petróleo e de energia elétrica 
são os mais desenvolvidos economicamente. Assim, a não incidência do imposto nas operações 
interestaduais virá, em última análise, beneficiar a maioria dos estados consumidores, que são os 
menos desenvolvidos, porquanto o imposto, ao ser pago nas operações subsequentes às operações 
interestaduais, gerarão receita para esses estados consumidores.  
Portanto, considerando-se as perdas e benefícios decorrentes da não incidência, verifica-se que, em 
termos nacionais, haverá maiores benefícios se mantida a não incidência, como prevê a alínea "b" do 
item II do § 11 do art. 272. 
   
   EMENDA:10283 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso I do art. 272. 
Justificativa 
Os tributos sobre a propriedade territorial são da competência da União e por isto não se justifica 
aumentar a carga tributária para ampliar a arrecadação dos cofres estaduais.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a supressão do item I do art. 272.  
Com base nos estudos e exames realizados, resolveu-se atribuir aos Estados a competência do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, por ser mais compatível com os parâmetros e diretrizes 
que orientaram a estruturação e composição do Sistema tributário proposto.  
Tal alteração não implica aumentar a carga tributária, pois o referido tributo foi transferido da 
competência da União para a dos Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10284 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitui-se o termo: "não poderão ser  
inferiores" do § 9o. do art. 272 por: "deverão ser  
iguais", dando-lhe a seguinte redação:  
Art. 272 - ........................ 
§ 9o. - Salvo deliberação em contrário dos  
Estados e do Distrito Federal, nos termos do  
disposto no item VII do § 12, as alíquotas  
internas, nas operações relativas a circulação de  
mercadorias e nas prestações de serviço deverão  
ser iguais às alíquotas interestaduais,  
reputando-se operações e prestações internas também  
as interestaduais realizadas para consumidor final  
de mercadorias e serviços. 
Justificativa 
Havendo diferenciação de alíquotas as distorções tornar-se-ão maiores.  
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Por outro lado, uma alíquota igual permitirá, na lei complementar fazer uma redução o que sem 
dúvida alguma virá beneficiar o consumidor final. 
Parecer:   
   Visa a Emenda substituir, no § 9o. do art.272, a expressão "não poderão ser inferiores" pela 
expressão "deverão ser iguais".  
Não entendemos conveniente adotar a substituição proposta, pois a expressão "não poderão ser 
inferiores" permite maior flexibilidade para se estabelecer alíquotas que, em dadas circunstâncias, se 
apresentam como mais adequadas aos interesses dos Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10285 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Acrescentar a seguinte expressão no inciso I do § 7o. do art. 272:  
...deverão ser iguais para todas as unidades  
da Federação,..., dando-lhe a seguinte redação:  
§ 7o. - ........................... 
I - As alíquotas aplicáveis às operações  
relativas à circulação de mercadorias e às  
prestações de serviços interestaduais, deverão ser  
iguais para todas as unidades da Federação, e de exportação;, 
Justificativa 
A criação de alíquotas diferentes traz distorções ao Sistema Tributário, que muitas vezes privilegia 
contribuintes economicamente mais fortes.  
Parecer:   
   A ampliação conferida pelo projeto ao atual ICM exige, em contrapartida, maior flexibilidade do 
tributo, que aliás será imposto seletivo. A uniformização proposta alteraria toda a filosofia de sua 
administração. Não é de se acolher a emenda em exame.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10288 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Mudar a redação do inciso II do § 12 do art. 272 para:  
Art. 272 - ........................... 
§ 12...................................  
II - Dispor sobre os casos de substituição  
tributária, diferimento e crédito resumido. 
Justificativa 
Precisamos criar oficialmente as figuras propostas pois só das mesmas os Estados poderão criar 
incentivos à produção e ainda facilitar suas administrações.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir entre a matéria a ser disciplinada na lei complementar de que trata o 
artigo 272, § 12 do Projeto de constituição da Comissão de Sistematização, os casos de diferimento e 
crédito presumido.  
Na hipótese, não obstante os relevantes argumentos do Nobre Parlamentar, somos pela manutenção 
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do dispositivo do Projeto em questão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10289 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar no final do item VII do § 12 do  
art. 272 o seguinte texto:  
VII - "...serão concedidos e revogados", e  
terão carácter transitório e por tempo limitado,  
nunca superior a 365 dias. 
Justificativa 
O incentivo fiscal deve ser previsto com a intensão de se tentar reequilibrar uma situação anormal ou 
difícil que pode passar algum setor. O prazo de um ano fixado é para evitarmos o paternalismo. 
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda será disciplinada em lei complementar, conforme prevê o item VII do § 
12 do artigo 272. E assim é preferível que seja, em lugar de fazê-lo a Constituição, como proposto. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10291 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a alínea "a" do inciso II do § 11 do art. 272. 
Justificativa 
Por incrível que pareça esta isenção só privilegia grandes exportadores e industriais pois não 
havendo isenção para os produtos primários agropecuários a discriminação continuará existindo, não 
se cumprindo o princípio da igualdade de todos perante a lei.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a supressão da alínea "a" do item II do § 11 do art. 272.  
Vale observar que a não incidência prevista no referido dispositivo visa atender aos objetivos da 
política econômica vinculados ao comércio exterior, indispensáveis ao desenvolvimento do País.  
A desoneração de impostos nas exportações é medida adotada por todos os países, pois, ao permitir 
maior competitividade aos produtos e mercadorias exportados, contribui decisivamente para a 
expansão e desenvolvimento da economia.  
Cabe lembrar que a lei complementar poderá excluir da incidência do imposto, nas exportações, 
outros produtos , além dos industrializados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar no final do § 8o. do art. 272 o  
seguinte texto:  
...que deverá ser igual à estabelecida para  
as operações interestaduais. 
Justificativa 
O princípio de equidade se justifica nesta Constituição.  
Parecer:   
   A Emenda tem por finalidade acrescentar, no final do § 8o. do art. 272, a expressão "... que deverá 
ser igual à estabelecida para as operações interestaduais".  
Entendemos desnecessária a inclusão da expressão  mencionada, porquanto o §9o.do art. 272 
estabelece como regra geral que as alíquotas internas (e as referidas no § 8o. são as das operações 
internas) não poderão ser inferiores às interestaduais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10474 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO VII - Da Tributação e do Orçamento  
CAPÍTULO I - Do Sistema Tributário nacional  
SEÇÃO IV - Dos Impostos dos Estados e do  
Distrito Federal  
Suprime o § 1o., do art. 272, do Projeto. 
Justificativa 
O dispositivo que se pretende suprimir configura uma flagrante e inominável bitributação, já que o 
imposto sobre a renda é cobrado pela União Federal.  
No Artigo 261, do projeto, no seu § 2º, há uma proibição de cobrança do mesmo imposto pelos 
Estados e o Distrito Federal, consoante a tradição do nosso Direito Tributário.  
A persistência do § 2º, do Art. 261, e o § 1º, do Art. 272, é contraditória e incompatível.  
Um dos dois tem que sair.  
A exclusão do § 1º, do Art. 272, é a mais coerente.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução da excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios tenham efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limitado a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestamo-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10521 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir o § 1o. do art. 272 
Justificativa 
Estabelece o § 1º do Art. 272 do Projeto de Constituição que “os Estados e o Distrito Federal poderão 
instituir um adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza até o limite de cinco 
por cento do valor do imposto devido à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas nos respectivos territórios”.  
Além de censurável quanto à redação, o preceito inova, no sistema legal-tributário nacional, ao 
conceder competência constitucional aos Estados e ao Distrito Federal quanto à criação de um 
estranho “adicional” sobre o imposto de renda e proventos de qualquer natureza devido por todos os 
contribuintes (pessoas físicas e jurídicas) desse tributo, que é de competência da União (art. 270, III). 
Ter-se-á, portanto, as seguintes e esdruxulas situações tributárias no Estado que tiver instituído (e 
qual a unidade federativa que não o fará, e no máximo, ou seja, 5%, se tal iniciativa legal lhe é 
assegurada?) o “adicional”. 

(1) Ao apresentarem sua declaração de rendimentos, as pessoas físicas e jurídicas deverão 
recolher, ao Estados de sua residência e domicílio, respectivamente, o “adicional”; 

(2) Ao ser feitas a retenção na fonte do imposto de renda devido pelas pessoas físicas 
(empregados, autônomos, etc.) e jurídicas, a entidade que realizar essa retenção também 
deverá acrescer, ao mesmo tributo, o aludido “adicional” e recolhê-lo ao Estado. 

Trata-se de indefensável aumento da carga tributária para as pessoas físicas e jurídicas, em 
momento em que tais contribuintes se vêm atingidos, significativamente, pela máquina arrecadadora 
do Poder Público, de todos os níveis. Nesta semana, o Sr. Ministro da Fazenda anunciou, sem 
embuços, que o imposto de renda será elevado. A prevalecer o mencionado “adicional”, quanto maior 
for o imposto de renda pago, maior também será o fluxo de receita para os Estados e o Distrito 
Federal, via aquele novo e criticável mecanismo. 
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução de excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios também efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limitado a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestarem-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10728 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- A redação do § 7o. do Art. 272 fica  
modificada para a seguinte:  
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Art. 272 ............................... 
"§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o  
III, resolução do Senado da República,  
aprovada pela maioria absoluta de seus membros,  
estabelecerá:"  
- Em consequência e sobre a mesma matéria, a  
redação do § 8o. do mesmo Art. 272 fica modificada  
para a seguinte:  
Art. 272 ............................... 
"§ 8o. - É facultado ao Senado da República,  
também por resolução aprovada pela maioria  
absoluta de seus membros, estabelecer  
alíquotas mínimas nas operações internas, não  
compreendidas no item II do parágrafo anterior". 
Justificativa 
Trata-se, em ambos os casos, de substituir a inusitada exigência do quórum de dois terços dos 
membros do Senado Federal, pelo de maioria absoluta dos integrantes daquela Casa Legislativa, na 
aprovação de resoluções concernentes à fixação “de alíquotas aplicáveis às operações relativas à 
circulação de mercadorias e às prestações de serviços, interestaduais e de exportação” (Art. 272, § 
7º, I), “de Alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, 
inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados” (Art. 272 § 8º, II), matérias de alto interesse 
ao equilíbrio federativo, quanto ao importante e básico exercício das competências constitucionais no 
campo dos tributos.  
Essa extraordinária imposição do quórum deliberativo do Senado, em dois terços, em tão relevantes 
aspectos, não encontra precedentes na tradição constitucional brasileira, conflitando, inclusive, com 
orientação diversa adotada no anteprojeto em outros dispositivos similares, como 
exemplificavamente, o § 3º (quórum de maioria absoluta pera Leis Complementares) do mesmo Art. 
272, o que caracteriza ser inadequada e contraditória a inovação.  
Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos de mesma natureza, o 
“quórum qualificado” de dois terços do Senado Federal, versando sobre fundamentais interesses dos 
Estados, desnatura a Federação, ensejando sobre tão básicas definições, inclusive de alto relevo 
operacional, a ditadura de uma minoria das Unidades Federativas à circulação de mercadorias e de 
prestações de serviços, interestaduais e de exportação, gravame fiscal da maior expressão nas 
arrecadações estaduais. Significa, em assunto tão delicado e relevante, introduzir o “veto obliquo” de 
minoria de Estados vencidos no Senado Federal. Nesse aspecto, como pretende a emenda, a 
maioria absoluta é o critério que se impõe, pela nossa tradição constitucional, pelo bom-senso e pelo 
respeito aos princípios da Federação e ao equilíbrio democrático de seu funcionamento.   
Parecer:   
   Pela presente Emenda se propõe nova redação aos §§ 7o. e 8o. do art. 272, a fim de se substituir o 
"quórum" de dois terços pelo de maioria absoluta.  
Não obstante as razões invocadas para a Emenda, entendemos que, pela relevância da matéria, de 
inegável interesse de todos os Estados, a exigência do "quórum" qualificado de dois terços se justifica 
amplamente, pois as decisões dele resultantes deverão refletir com mais segurança e exatidão as 
tendências e o pensamento de uma expressiva maioria dos representantes dos Estados no 
Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:10732 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 1o. do Art. 272 do Projeto da Constituição. 
Justificativa 
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Com o visível intuito de ser elevada a arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal, o 
Projeto, no § 1º de seu artigo 272, assegurou-lhes competência tributária para “instituir um adicional 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza até o limite de cinco por cento do valor do imposto 
devido à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios”.  
Em verdade, o preceito, apesar de sua generalidade, somente beneficiará os Estados 
economicamente expressivos, em especial São Paulo, já que neles estão concentrados os grandes 
contribuintes do imposto de renda, quer pessoas físicas, quer jurídicas. De salientar que nos Estados 
nordestinos e amazônicos as grandes empresas industriais, por força de legislação de estímulos 
fiscais, estão isentas daquele tributo, ou o recolhem parcialmente.  
Além disso, o dispositivo cuja supressão é ora proposta constitui-se criticável inovação no Sistema 
Tributário Nacional, já que a competência para instituir imposto “sobre a renda a proventos de 
qualquer natureza”, como estabelecido no item III do Art. 270 do Projeto, é da União.  
Mostra-nos a experiência no campo tributário que toda vez que ao Poder Público, de qualquer nível, é 
assegurado instituir ou elevar tributos até determinado limite, ele logo o adota, pois sua voracidade 
impositiva costuma ser insaciável.  
Outrossim, o novo instituto tributário enseja graves conflitos interpretativos, já que aos Estados, assim 
como ao Distrito Federal, não poderá ser negada atividade fiscalizadora relacionada com os fatos 
geradores do imposto de renda, justamente a área em que atua, de modo exclusivo, a Fazenda 
Federal.  
O “adicional” aqui comentado não pode, portanto, subsistir, devendo ser, para esse efeito, suprimido 
do texto do Projeto da Constituição o § 1º do Art. 272. 
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução de excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios também efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limitado a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestarem-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10735 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do art. 272 passa a apresentar a seguinte redação:  
"Art. 272 - ............................... 
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciais, bem como prestação dos  
serviços alistados em lei complementar". 
Justificativa 
O ISS, de competência dos Municípios, passará à órbita dos Estados, consoante o Projeto ora 
emendado. O texto deste, entretanto, não estabelece qualquer limitação ao poder tributante dos 
Estados quanto ao mencionado imposto, ensejando, assim, a interpretação de que poderão, em 
legislação ordinária, ampliar, desmedidamente, o elenco dos serviços que serão alcançados pelo ISS. 
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Ora atualmente os Municípios estão contidos por força de lei complementar (o Decreto-lei nº 406/68), 
com atinência aos serviços suscetíveis de imposição do ISS.  
É de reconhecer-se que tal listagem deve ser atualizada, absorvendo outros serviços que se 
encontram fora do alcance do ISS.  
Se a cada Estado for garantido, como está no Projeto, o direito de estabelecer sua lista de serviços, 
para efeito de lançamento e arrecadação do ISS, será rompida, em desproveito do contribuinte desse 
imposto, a uniformidade nacional para prevalecente em tais situações é de todos conhecida e não 
convém que, quanto ao ISS, seja permitida.  
Portanto, é aqui proposto que o ISS, de competência dos Estados, somente incida sobre os serviços 
constantes de lista, de natureza taxativa, apresentada, em lei complementar, e, portanto, de alcance 
nacional. 
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda em exame, seja modificada a redação do item III do art. 272, a fim de 
se determinar que os serviços serão listados em lei complementar.  
O sistema tributário nacional proposto tem como um dos seus fundamentos o respeito às autonomias 
estadual e municipal. Em face dessa premissa, entendemos que não se deve estabelecer lista de 
serviços a nível nacional, mesmo porque esse expediente, atualmente utilizado para o ISS dos 
Municípios, não contribuiu para o aperfeiçoamento do tributo, como se esperava 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10737 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer um parágrafo ao art. 272, com a seguinte redação:  
"Art. 272 - .......................... 
§ ..... - Lei complementar alistará   
os serviços sobre os quais incidirá o  
imposto de que trata o item III." 
Justificativa 
Passando à competência dos Estados, o Imposto sobre Prestações de Serviços (ISS) é tratado no 
Projeto ora mencionado juntamente com o ICM, no item III do art. 272. 
Como é de todos sabidos, atualmente esse tributo, de competência dos Municípios, só incide sobre 
serviços alistados em lei complementar (Decreto-Lei nº 406/68, com a redação que lhe foi concedida 
pelo Decreto-Lei nº 834/69). Esse elenco foi, e ainda é considerado taxativo pelos tribunais e por 
expressiva maioria dos doutrinadores, com o que foi contida, adequadamente, a ânsia arrecadatória 
das Prefeituras Municipais, mediante interpretações as mais variadas e descabidas.  
Mostra-se óbvio que tal relação de serviços deve ser revista e ampliada, para sua adequação à 
realidade emergente de novas e expressivas formadas desde a edição do diploma legal supra citado, 
que rege, nacionalmente, o ISS.  
Essa listagem, entretanto, não deve ficar livremente a cargo de cada Estado, como admite o texto do 
projeto ora mencionado. A prevalecer essa orientação, os Estados, via legislação ordinária própria, 
buscarão levar a incidência do ISS a serviços de qualquer espécie, no afã, que ter-se-á, se não 
prevalecer listagem de âmbito nacional, que determinado serviço venha a ser tributado num Estado e 
não em outro, criando-se confusão que, nesse setor tributário, hoje inexistente.  
A manutenção do atual regime legal-tributário, isto é, a submissão, para a incidência do ISS, de lista 
de serviços, de natureza taxativa, mediante lei complementar, significará a vedação a abusos 
exato(...) de Estados e, portanto, a tranquilização, tão necessária e atualmente ocorrente, do 
contribuinte desse importante imposto. 
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda sob exame, seja acrescentado um parágrafo ao art. 272, pelo qual se 
determina que "lei complementar alistará os serviços sobre os quais incidirá o imposto  
de que trata o item III".  
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O sistema tributário nacional proposto tem como um dos seus fundamentos o respeito às autonomias 
estadual e municipal. Em face dessa premissa, entendemos que não se deve estabelecer lista de 
serviços a nível nacional, mesmo porque esse expediente, atualmente utilizado para o ISS dos 
Municípios , não contribuiu para o aperfeiçoamento do tributo como se esperava.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10834 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VII, Capítulo I,  
Seção IV, art. 272  
Inclua-se no Art. 272 do Projeto mais um item:  
"V - a loteria estadual e outros jogos  
existentes em ambiente federal, ou que ainda forem criados". 
Justificativa 
A exploração de jogos existentes, ou ainda a serem criados não podem ser apenas privilégios da 
União. Achamos que os Estados devem ter os mesmos direitos, assim como os municípios, também 
devem ter participação, uma vez que os recursos são originários de todos os recantos do país, por 
isso achamos justo que, pelo menos, a metade deste dinheiro retorne semanalmente aos municípios.  
Os estados, por isso mesmo, devem ter os mesmos direitos de explorarem lotos e esportivas, pois, 
caso contrário, os recursos são todos canalizados para a União, ficando os Estados e Municípios 
cada vez mais pobres. 
Parecer:   
   Visa a Emenda incluir mais uma modalidade de imposto na competência dos Estados.  
Em que pese as razões apresentadas, consideramos inconveniente e desaconselhável a instituição 
do imposto sugerido.  
Em primeiro lugar, porque viria afetar a estruturação do sistema tributário, principalmente em relação 
à distribuição das competências tributárias, não proporcionando o aperfeiçoamento do referido 
sistema.  
Em segundo, cabe lembrar que o imposto de renda incide pesadamente sobre as loterias, 
participando os Estados e Municípios do produto de sua arrecadação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10881 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do artigo 272 do Projeto. 
Justificativa 
A capacidade contributiva tem limites. Na medida em que se ultrapassa um patamar, a linha 
ascendente de arrecadação declina, visto o próprio poder público incentivar a prática da atividade 
invisível.  
O simples anúncio de intensões desse nível, só podem contribuir para desagregar ainda mais a 
economia a apresar o rompimento da tênue película que separa o País da perspectiva de distúrbios 
sociais de consequências imprevisíveis.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
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Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução de excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios também efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limitado a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestarem-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11016 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Do artigo 272, § 10, Inciso I, suprima-se a expressão:  
I)..."inclusive acréscimos financeiros". 
Justificativa 
Os encargos financeiros recebidos pelas empresas não possuidoras de financeiras próprias, ou seja, 
99% do comércio varejista brasileiro, tem incidência de tributação sobre estas. Enquanto os grandes 
magazines, que possuem suas entidades financiadoras próprias, e que representam um volume 
maior de vendas em relação àquelas que não possuem, ainda levam esta vantagem sobre aquelas 
da não tributação dos encargos financeiros, sem prejuízo dos lucros e rentabilidade alcançadas 
através de tabelas de vendas de seus fornecedores.  
Parecer:   
   A supressão proposta foi acolhida eliminando-se o inteiro teor do dispositivo. 
   
   EMENDA:11017 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se o Inciso II, do § 12, do artigo 272 do Projeto. 
Justificativa 
Não se justifica a substituição tributária. 
Parecer:   
   A emenda procura suprimir dispositivo ou expressão do artigo 272 do Projeto, promovendo 
alteração no seu conteúdo.  
Entendemos que tal supressão viria provocar substancial modificação das normas ali contidas, que 
articulam os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal de forma clara e precisa. 
   
   EMENDA:11092 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 272, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 272 - ................................  
..................................................  
§ 1o. Os Estado e o Distrito Federal poderão  
instituir adicional ao imposto sobre a renda e  
proventos de qualquer natureza, até o limite de  
cinco por cento do valor do imposto devido à União  
por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou  
domiciliadas nos respectivos territórios,  
distribuindo vinte e cinco por cento do total  
arrecadado aos respectivos Municípios, observado o  
mesmo critério previsto no § 2o. do art. 276". 
Justificativa 
É justo que parcela da arrecadação – do adicional sobre o imposto de renda, instituído pelos Estados, 
seja rateada entre os Municípios localizados nos respectivos territórios, eis que o fato gerador do 
tributo e, consequentemente, do adicional, sempre ocorre nos próprios Municípios, que devam, 
portanto, ser aquinhoados com percentual do Arrecadado a esse título, com observância do critério 
de distribuição do ICMS. 
Parecer:   
   Visa a Emenda modificar a redação de dispositivo constante do artigo 272.  
Entendemos que a redação proposta está tecnicamente bem posta, tendo em vista o alcance da 
norma. 
   
   EMENDA:11096 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 4o.e § 5o.do artigo 272:  
Dê-se nova redação ao § 4o. do artigo 272,  
suprimindo-se o § 5o., renumerando-se os demais:  
§ 4o. - A alíquota do imposto de que trata o  
item II será progressiva, em função do valor dos  
quinhões e do grau de parentesco dos herdeiros.  
Incidindo sobre imóveis, os impostos de que tratam  
os itens I e II competem ao Estado da situação do  
bem, ainda que, no caso de transmissão "causa  
mortis", a sucessão seja aberta no Exterior.  
Incidindo sobre bens móveis, títulos e créditos, o  
imposto previsto no item II compete ao Estado onde  
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver  
domicílio e doador. 
Justificativa 
A adoção da alíquota progressiva para o imposto de transmissão “causa mortis” é uma forma de 
promover gradativamente a distribuição de rendas e patrimônio.  
Até 1965 a legislação tributária de alguns Estados agravava as heranças com imposto progressivo 
que alcançava a alíquota de 29% quando o legatário fosse pessoa estranha ao testador. Em todos os 
países mais adiantados do mundo, que reconhecem o direito à herança, o imposto de transição é 
progressivo.  
No Brasil com o advento da Revolução de 1967, esse imposto foi drasticamente reduzido a uma 
alíquota de 2%, o que favorecem a formação de impérios familiares e contribuir para a concentração 
de patrimônios.  
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Parecer:   
   Visa a Emenda modificar a redação de dispositivo constante do artigo 272.  
Entendemos que a redação proposta está tecnicamente bem posta, tendo em vista o alcance da 
norma. 
   
   EMENDA:11102 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se a letra "c" no inciso II do § 11. do art. 272:  
c - sobre operações de venda de veículos,  
máquinas e implementos agrícolas e rodoviários,  
adquiridos pela União Federal, pelos Estados, pelo  
Distrito Federal, pelos Territórios e Municípios. 
Justificativa 
A emenda visa reduzir sensivelmente os custos de tais bens, possibilitando ao Poder Público renovar 
seu parque rodoviário. 
Parecer:   
   A emenda objetiva criar nova imunidade tributária no ICMS.  
Entendemos que a imunidade proposta não se enquadra nas diretrizes e parâmetros adotados no 
Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:11241 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se, ao § 6o. do art. 272 do Projeto de  
Constituição, a redação que segue:  
"Art. 272 ...................................  
§ 6o. O imposto de que trata o item III será  
seletivo em função da essencialidade e não  
cumulativo, abatendo-se, em cada operação, o  
montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou  
outro Estado." 
Justificativa 
Reiteramos com nossa emenda, o posto de vista de que deve haver diferenciação de alíquotas na 
cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços (ICMS), a fim 
de torná-lo menos regressivo. 
Injustificadamente, a Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas e, 
posteriormente, a Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, adotaram, apenas 
parcialmente a ideia, tornando facultativa a adoção da seletividade proposta. A Comissão de 
Sistematização, por sua vez, limitou-se a acatar emendas de compatibilização, reproduzindo a 
facultatividade do critério das alíquotas do ICMS. 
É importante, pois, que, neste momento, em que as emendas, propostas já se fazem a nível de 
Plenário, se aproveite para tornar obrigatória a adoção do critério da seletividade das alíquotas do 
referido imposto, a fim de torna-lo e, em consequência, todo o Sistema Tributário – menos regressivo, 
ou seja, que o ônus tributário recaia, proporcionalmente, de forma mais pesada sobre os que têm 
mais renda e de forma mais leve, sobre os que ganham menos.  
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Parecer:   
   Pretende a emenda alterar o parágrafo 6o. do artigo 272 do Projeto.  
Tal modificação prejudicará o alcance da norma proposta, eliminando a sua eficácia. 
   
   EMENDA:11306 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Item III do Art. 272  
O item III do art. 272 passa a ter a seguinte redação:  
item III - operações relativas à circulação  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes. 
Justificativa 
Tradicionalmente o I.S.S. é cobrado pelo Município que já incorporou este imposto à sua 
arrecadação, não se justificando, portanto a sua transferência para o Estado. 
O fortalecimento do Município é essencial para o desenvolvimento do país, e não se alcançará esta 
meta tirando dele um imposto que já era seu. 
Parecer:   
   A emenda pleiteia a manutenção do ISS na competência municipal.  
Dentro do Sistema Tributário proposto que fundiu o ICM e o ISS na competência estadual, não 
merece acolhida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11432 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 272, § 1o.  
Suprima-se do projeto o § 1o., do art. 272 
Justificativa 
A introdução de dispositivo estabelecido a possibilidade da imposição, ao arbítrio de outro entre 
público, de adicional dobre tributo da competência exclusiva da União, é inoportuna e contrária a 
diretrizes até então adotadas na melhor tradição de nossas normas tributárias.  
É forçoso reconhecer que, no momento atual, não deveriam mais recair sobre os contribuintes 
assalariados ou pessoas jurídicas novos encargos, subtraindo-lhes parcela considerável de seus 
rendimentos, já defasados e corroídos pela inflação, e cujo giro na economia mostra-se de 
fundamental importância para evitar a recessão.  
Embora se considere a extrema necessidade de serem portadas novas fontes de recursos para os 
Estados, não podemos que sua arrecadação seja melhorada através da imposição de adicional  
dessa natureza, sendo essas as razões que nos impelem à apresentação da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:11433 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 272, - 2o.  
Dê-se ao § 2o. do artigo 272 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 272 - ..................................  
§ 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual, e será cobrado de forma  
progressiva, no tempo, quando recair sobre glebas  
rurais improdutivas, sem prejuízo no disposto no  
artigo 325. 
Justificativa 
O imóvel rural, conforme disposto neste Projeto, deverá ter caráter prioritariamente social. 
A terra improdutiva não traz nenhuma contribuição nesse sentido.  
Entendo que, por meio de uma progressão na cobrança do imposto, o proprietário ver-se-á forçado a 
torna-la produtiva, tirando-lhe o caráter especulativo, a sujeitar-se ao risco de uma desapropriação.  
Parecer:   
   Visa a Emenda modificar a redação de dispositivo constante do artigo 272.  
Entendemos que a redação proposta está tecnicamente bem posta, tendo em vista o alcance da 
norma. 
   
   EMENDA:11434 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 272, § 6o.  
O § 6o. do artigo 272, do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 272 - ................................  
§ 6o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas a circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às alíquotas interestaduais, reputando-se  
operações e prestações internas também as  
interestaduais realizadas para consumidor final de  
mercadorias e serviços." 
Justificativa 
A exclusão da alternativa concedida aos Estados para criação de alíquota internas diferenciadas do 
imposto incidente sobre as operações de circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 
impõe-se como medida de inteira justiça fiscal, indispensável à manutenção do equilíbrio econômico 
entre Estados. 
Com efeito, a permanecer a parte inicial do disposto emendado, estariam aqueles Estados dotados 
de base tributária mais ampla, totalmente liberados para exercer, através do manejo de isenções e/ou 
alíquotas diferenciadas, pressões de toda ordem em prejuízo das atividades econômicas, dos 
Estados menos poderosos. 
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São essas são razões que nos impeliram à apresentação da presente proposição, em defesa 
daqueles Estados que são a grande maioria, para os quais a prevalência do dispositivo ora excluído 
seria extremamente prejudicial. 
Parecer:   
   Quer a emenda estabelecer parâmetro para as alíquotas do ICMS.  
A fixação das alíquotas deve ser decidida pelo Senado Federal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11498 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda modificativa do parágrafo 3o. do  
artigo 270, aditiva ao parágrafo 11 do artigo 272  
e supressiva do parágrafo 10 do artigo 272.  
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 270 a  
redação abaixo, acrescentando-se o seguinte item  
ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliminando-se, em  
consequência, o item I do parágrafo 10 do artigo 272.  
Art. 270 - ..................................  
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de crédito a que se  
refere a letra "a" do item I do parágrafo 11 do artigo 272.  
Art. 272 - ..................................  
§ 11 - ......................................  
incidirá sobre operações de crédito, quando  
relativas a circulação de mercadorias e a  
prestações de serviços realizadas para consumidor final. 
Justificativa 
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente as disposições contidas nos preceitos 
emendados, sem alterar-lhes o conteúdo. É que tendo sido prevista, no item I do parágrafo 10 do 
artigo 272 a base de cálculo do ICMS nas operações de crédito direto ao consumidor, inova-se em 
matéria constitucional, regulando-se, assim, em substituição ao citado item, o acréscimo de um item 
ao § 11 do mesmo artigo, que trata de extensões do campo de incidência do aludido imposto 
estadual.  
Por uma questão redacional, no artigo 270, que define a competência impositiva da União, ao excluir-
se a incidência do imposto sobre operações de crédito nessas transações, faz-se referência expressa 
ao dispositivo do artigo 272 que prevê a incidência do ICMS.  
Essas proposições decorrem de exaustivo estudo realizado pelos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciando na “Carta de Canela” a 
mim enviada. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva adequar a redação do parágrafo 3o. do artigo 270 ao disposto no item I do 
parágrafo 10 do artigo 272, ambos do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
O parágrafo 10 do artigo 272 determina a inclusão, na base de cálculo do imposto estadual sobre a 
circulação de mercadorias e serviços, das quantias pagas a título de imposto sobre operações de 
crédito.  
Na hipótese, tendo em vista que os dispositivos emendados versam sobre matéria a ser objeto de lei 
complementar, face ao previsto no artigo 259, II, entendemos mais apropriado suprimi-los o que, a 
nosso ver, atende em parte à preocupação do Nobre Constituinte.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11499 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II do § 10 do artigo 272.  
"II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos." 
Justificativa 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal é 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme constou na “Carta de Canela”, foi aprovada a apresentação da emenda acima, a qual 
busca, basicamente, a justiça fiscal. 
De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão 
tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final, o ICMS 
seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em desvantagens em relação a 
revendedores não inscritos.  
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICM às operações que destinem 
mercadorias a industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma perfeita equação da carga fiscal 
do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda modificar a redação do item II do parágrafo 10 do art. 272.  
Não obstante a matéria ser de grande interesse para as unidades da Federação, entendemos deva 
ela constar de norma infraconstitucional, em razão de sua especificidade e de suas peculiaridades.  
Assim, convém seja suprimida do Projeto, razão por que discordamos da Emenda proposta. 
   
   EMENDA:11503 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda substitutiva do parágrafo 9o, do artigo 272 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o, do artigo  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os nº s  
10 e 11 e renumerando-se os atuais parágrafo 10 e 11 e seguinte:  
§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 1o. - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11 - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
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destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar a redação dos parágrafos 9o., 10 e 11 do artigo 272 do Projeto.  
O parágrafo 10 deve ser suprimido e quanto aos parágrafos 9o. e 11 entendemos que deve ser 
mantida sua redação, pela sua precisão e alcance. 
   
   EMENDA:11504 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a letra "b" do item II do § 11 do art. 272. 
Justificativa 
O dispositivo não é mais que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e 
combustíveis. Todos os demais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o álcool, 
serão normalmente tributados. 
Não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação para com os Estados 
produtores desses bens. 
Não há lógica em transferir recursos de Estados economicamente mais fracos para São Paulo que, 
no fundo, é o que visa o referido dispositivo. 
Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns casos como o de Itaipu, de Xingu, as 
usinas foram construídas com recursos da União e os Estados não deveriam ser compensados por 
isso. Embora esses investimentos tenham sido Federais, as terras desses Estados foram alagadas, 
tornando-se improdutivas, deslocando famílias, aumentando as tensões sociais e os contingentes de 
trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses Estados. 
O absurdo da proposta é que os Estados que tiveram alagados milhares de alqueires de terra, não 
possam receber imposto sobre a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado de São Paulo, 
não pague qualquer importância pela manutenção do crescimento de sua indústria, que se está 
fazendo as custas da desagregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem-terra. 
Nesse dispositivo estão sendo prejudicados os Estados e Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, 
Minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de 
petróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
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Além disso, Estados com potencial a ser explorado na área da energia elétrica, passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras áreas, podendo, no futuro, vir a prejudicar o próprio 
desenvolvimento do País. 
Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos quais venha a 
ser descoberto petróleo pois, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ricos, 
tributariamente continuarão pobres. 
Ademais, com a previsão do texto Constitucional de que as alíquotas para essas mercadorias serão 
fixadas pelo Senado Federal, a imunidade é perfeitamente dispensável. 
Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo. 
Parecer:   
   Propõe a emenda eliminar a imunidade prevista na letra "b" do inciso II do § 11 do artigo 272, 
relativa a operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos e 
energia elétrica.  
Trata-se de imunidade necessária em função da produção dos mencionados bens, face inclusive a 
integração nacional. 
   
   EMENDA:11505 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa da letra "a" do item II,  
do § 11, supressiva do item V, do parágrafo 12.  
Modificativa do item VI, do parágrafo 12, do art. 272  
Art. 272 - ..................................  
§ 11 - ......................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 12 - ......................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   A emenda pretende modificar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que a redação constante do artigo 272 atende aos objetivos colimados, não devendo ser 
alterada. 
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   EMENDA:11506 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda modificativa do item I do § 11 do art. 272  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento  “Carta de Canela”, no 
qual são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto 
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar a redação do inciso I da § 11 do artigo 272 do projeto.  
A redação do dispositivo está tecnicamente colocada de forma a alcançar seus precisos objetivos. 
   
   EMENDA:11508 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 3o., do art. 272  
Suprima-se o § 3o. do art. 272 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 3o. do artigo 272 do Projeto.  
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É procedente a supressão proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11938 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Inclua-se ao final do parágrafo 5o, do  
artigo 272, após a palavra "República" as seguintes expressões:  
"aprovada por dois terços de seus membros". 
Justificativa 
A emenda procura dar sentido de relevância a prerrogativa do Senado da República. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte José Santana de Vasconcellos quer elevar para dois terços dos Senadores o 
quórum para o Senado estabeleça limites ao imposto sobre transmissão causa mortis e doações (art. 
272, § 5o.).  
Nova versão do Projeto de Constituição suprime citado parágrafo, prejudicando, pois a Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:11939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substitua-se, para a seguinte, a redação do inciso II, do artigo 272:  
"II - Transmissão "causa mortis" e doação de  
qualquer bem imóvel ou direitos a eles reservados". 
Justificativa 
O texto redigido como está abrangeria, inclusive, imposto de transmissão ou doação de bem “móvel”, 
atualmente isentos de tributação. 
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item II do art. 272.  
O tributo de que trata esse dispositivo é um imposto que incide sobre a riqueza e, como tal, deve 
abranger todos os bens ou direitos, excetuados, obviamente, aqueles que a lei vier a excluir da 
tributação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11950 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se no parágrafo 8o, do artigo 272, as  
expressões "não compreendidas no item II do  
parágrafo anterior". 
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Parecer:   
   A faculdade prevista no item II do § 7o. supre a preocupação evidenciada pelo ilustre autor na sua 
emenda, por isso que não é de ser esta acolhida. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11957 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o parágrafo 1o. do artigo 272. 
Justificativa 
O parágrafo, que se pretende suprimir, institui a bi-tributação do Imposto de Renda para destinar o 
produto aos Estados e ao Distrito Federal. Além de não ser da tradição do direito constitucional 
brasileiro, o parágrafo confronta com o disposto no artigo 261, que impede a instituição de impostos 
sobre o mesmo fato gerador e o artigo 270, III, que institui à União o imposto sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza. 
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão do parágrafo 1o do art. 272, pelo qual se estabelece que os Estados e 
o Distrito Federal poderão instituir um adicional ao imposto de renda.  
Na distribuição das competências tributárias, buscou-se o fortalecimento financeiro dos Estados e 
Municípios e a redução de excessiva centralização de tributos na competência de um dos três níveis 
de Governo.  
Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeto atendeu a esses objetivos reconhecidamente 
aceitos por todos que se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmônica, na qual 
os Estados e Municípios também efetiva autonomia financeira para bem desincumbir-se de todos os 
encargos de sua área de competência.  
Ademais, cabe lembrar que se trata de um adicional limitado a 5% do valor do imposto devido à 
União, podendo os Estados que vierem a instituí-lo optar por percentual menor, bem como 
estabelecer normas que restrinjam sua exigência em função de determinados critérios e parâmetros.  
Em fase do exposto, e não obstante as razões da justificação da Emenda, manifestarem-nos 
contrariamente à supressão do mencionado dispositivo.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:11958 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao parágrafo 4o, do artigo 272 a seguinte redação:  
"Parágrafo 4o. - Relativamente a bens imóveis  
e respectivos direitos, o imposto de que trata o  
item II compete ao Estado da situação do bem;  
relativamente a doação, onde tiver o doador; se o  
ex-proprietário era residente ou domiciliado no  
exterior se ali possuía bem ou teve seu inventário  
processado, a incidência do tributo, observará o  
dispositivo em lei complementar. 
Justificativa 
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A emenda procura adequar o texto ao dispositivo em outra emenda, deste autor, incidente sobre 
inciso II, do artigo 272, que faz fato gerador de transmissão “causa mortis” a de doação apenas os 
bens imóveis ou os direitos a eles relativos.  
Parecer:   
   Como esclarece o seu ilustre autor, a presente emenda é decorrente de outra, de sua iniciativa, por 
cujo não-acolhimento já existe parecer. Nesse sentido, também esta não é de ser acolhida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12012 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 7o. do art. 272 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação, suprimindo-se  
os §§ 8o e 9o. do mesmo artigo:  
"§ 7o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal, aprovada  
pela maioria absoluta de seus membros, quando de  
iniciativa do Presidente da República, e por dois  
terços, nos demais casos, estabelecerá:  
I - as alíquotas aplicáveis:  
a) às operações relativas à circulação de  
mercadorias e às prestações de serviços,  
interestaduais e de exportação;  
b) às operações realizadas com lubrificantes,  
combustíveis, energia elétrica e mineral;  
II - as alíquotas mínimas a serem observadas  
pelos Estados e pelo Distrito Federal nas  
operações e nas prestações, não compreendidas na  
letra "b" do item anterior, que não poderão, salvo  
deliberação em contrário dos Estados e do Distrito  
Federal (§ 11, item VII), ser inferiores àquelas  
fixadas para as operações interestaduais,  
reputando-se operações e prestações internas  
também as interestaduais realizadas para consumo final". 
Justificativa 
A disposição em discussão trata das alíquotas do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre as prestações de serviços, tributo da competência estadual, mas que tem 
conotações nacionais, matéria crucial, em consequência, para um relacionamento harmônico entre os 
Estados e para a política de determinados produtos, submetidos, na Constituição ainda em vigor, à 
incidência única e exclusiva de imposto federal. 
Com efeito, em primeiro lugar é preciso que as decisões do Senado Federal tenham a 
representatividade da Federação. Daí o cuidado no estabelecimento de um quórum qualificado para 
as decisões. 
Depois, é fundamental não assumir risco, no concernente à energia elétrica, combustíveis, 
lubrificantes e minerais. Para isso, impõe-se restabelecer a disposição correspondente do Anteprojeto 
da Subcomissão que atribuía ao Senado Federal, de uma forma ampla, a fixação das alíquotas 
internas, interestadual e de exportação dos referidos produtos. Situações especiais podem ocorrer 
com esses produtos, como é o caso de uma usina hidroelétrica, uma refinaria de petróleo, o álcool 
combustível, que, se não tratados especificamente, podem implicar distorções incontornáveis, 
prejudicando enormemente Estados e Municípios, em benefício de alguns poucos. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao parágrafo 7o. do art. 272, suprimindo-se os parágrafos 8o. 
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e 9o. do mesmo artigo.  
Sem embargo da justificação apresentada para a Emenda, entendemos que a redação dos 
dispositivos mencionados, como se acha no Projeto, atende mais adequadamente aos interesses 
dos Estados.  
Assim, somos pela manutenção da forma em que estão redigidos aqueles dispositivos, aceitando, 
todavia, a inclusão do vocábulo "minerais" no item II do parágrafo 7o. do art. 272, porquanto 
reconhecemos que as substâncias minerais, dada a sua importância macroeconômica, devem 
ter suas alíquotas fixadas nas operações internas segundo o mesmo critério utilizado para a energia 
elétrica, o petróleo e os combustíveis dele derivados. 
   
   EMENDA:12153 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 270, título VII,  
capítulo I, do Sistema Tributário, seção III, o  
item VI, com a seguinte redação:  
"Art. 270 ..................................  
VI - "produção, importação, circulação,  
distribuição ou consumo de lubrificantes e  
combustíveis líquido ou gasosos e de energia,  
imposto que incidirá uma só vez sobre qualquer  
dessas operações excluída a incidência de outro  
tributo sobre elas."  
Altere-se, em consequência, a redação do §  
7o, do artigo 272, que passará a ter a seguinte redação:  
"§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovado por dois terços de seus membros,  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações  
relativas à circulação de mercadorias e a  
prestação de serviços, interestaduais e de exploração."  
Suprima-se, em consequência, do § 8o, do  
mesmo artigo 272, a expressão final:  
"não compreendidas no item II do parágrafo  
anterior", substituindo-se a vírgula, por ponto  
final, após a palavra "internas".  
Altere-se, também em consequência o item II,  
do § 11, do mesmo artigo 272, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados."  
Substitua-se, em consequência, no item V, do  
§ 12, do mesmo artigo 272, a expressão final  
"mencionados na alínea "a" do item II, do § 11  
deste artigo".  
Acrescente-se, em consequência, ao artigo  
277, o item III, com a seguinte redação:  
"III - do produto da arrecadação dos impostos  
únicos sobre lubrificantes e combustíveis líquidos  
e gasosos e sobre energia elétrica, sessenta por  
cento aos Estados, Distrito Federal e Municípios."  
Acrescente-se, em consequência, ao mesmo  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 380  

 

artigo 277, o § 4o, com a seguinte redação:  
"§ 4o. - A entrega dos recursos de que trata  
o item III será efetuada nos termos da lei  
complementar, que poderá dispor sobre a forma e os  
fins da aplicação, e estabelecerá os critérios da  
distribuição proporcionais à superfície,  
população, produção e consumo, adicionando-se,  
quando couber, no tocante ao imposto sobre energia  
elétrica, quota compensatória da área inundada  
pelos reservatórios."  
Altere-se em consequência, item I, do artigo  
292, que passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 292 ..................................  
I - Vincular receita de natureza tributária a  
órgãos, fundo ou despesa ressalvados os impostos  
mencionados no item VI, do artigo 270, e a  
repartição do produto da arrecadação destes e dos  
demais impostos mencionados no Capítulo do Sistema  
Tributário Nacional. 
Justificativa 
A cobrança de impostos sobre combustíveis e lubrificantes e sobre energia elétrica na forma de 
tributação única, pela União, com distribuição de parte do produto da arrecadação aos Estados e 
Municípios, significou importante conquista no campo do Direito Tributário. Sem prejuízo da 
participação das esferas Estadual e Municipal na respectiva receita tributária estabeleceu-se, em 
relação a esses impostos, tendo em vista a natureza da exploração dessas atividades – serviços 
públicos ou produtos obtidos, elaborados ou distribuídos sob rígido controle da União, sob regime ou 
concessão ou de monopólio estatal – uma técnica fiscal econômica e eficiente, simplificadora de 
atividades e ao mesmo tempo equânime e racional na distribuição dos benefícios.  
Por outro lado, a aplicação vinculada dos recursos arrecadados assegura a contrapartida da União, 
Estados e Municípios na composição dos demais fundos necessários ao desenvolvimento de projetos 
a cargo, ou de interesse das três esferas administrativas, nos setores básicos da economia como são 
os do petróleo e da energia elétrica. A existência dos impostos únicos sobre petróleo e energia 
elétrica. A existência dos impostos únicos sobre petróleo e energia elétrica explicam, em grande 
parte, o sucesso obtido, a partir da Constituição de 1946, pelos setores de combustíveis e energia 
elétrica, cujo planejamento a longo prazo, só pode ser concedido mediante a certeza do aporte de 
recursos firmes no futuro. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir na competência da União os impostos sobre combustíveis e lubrificantes 
e sobre energia elétrica, inseridos na competência tributária dos Estados pelo Projeto de Constituição 
da Comissão de Sistematização.  
A proposta não obstante os elevados propósitos que a informam, conflita com a sistemática geral 
adotada no Projeto.  
A inclusão dos impostos incidentes sobre combustíveis, lubrificantes e energia elétrica no campo de 
incidência do imposto de competência estadual sobre as operações relativas à circulação de 
mercadorias tem a vantagem de torná-los não cumulativos, o que contribui para diminuir o caráter 
regressivo do tributo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12193 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o item II, do parágrafo 11 do Art.  
272, no projeto de Constituição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 381  

 

Justificativa 
O dispositivo afronta o interesse das unidades federadas que exportam para outras, petróleo, 
derivados e energia e, entre os maiores prejudicados desponta o Estado do Paraná que produz 
quarenta milhões de quilowatts/hora e consome apenas oito milhões. 
Entre outras, a não incidência do ICMPS na exportação de petróleo energia e derivados para outros 
Estados, e inaceitável pelas seguintes razões: 

6) Porque é tecnicamente injustificável consagra a incidência na ponta do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios Constituintes ao se remodelar o ICM. 

7) Do ponto de vista Sócio-político, implica em consagrar-se um absurdo que beneficiará os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores. 

8) Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No Norte-Nordeste para a Bahia seriam punidos porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. 

9) Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, de 
plataformas marítimas ricas em petróleo. E o próprio estado do Amazonas onde 
recentemente descobriu-se enormes lençóis petrolíferos. 

Trata-se de um casuísmo injustificável que beneficiará notadamente o Estado de São Paulo, 
economicamente mais forte da Federação, que se locupletará a custo de outros Estados, 
principalmente o Paraná que não poderá tributar a energia exportada para São Paulo, e este tributaria 
uma energia que não produziu. 
É nesse sentido, que propomos a presente supressão do item II, § 11, Art. 272, para corrigir esta 
grave distorção tributária.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a supressão da alínea "b" do item II do § 11 do art. 272, uma vez a não 
incidência do imposto a que se refere tal dispositivo prejudicaria os estados produtores de petróleo e 
de energia elétrica, que seriam os menos desenvolvidos economicamente.  
Apesar da possibilidade de alguns estados produtores serem prejudicados, é de se observar que a 
não incidência atende melhor ao objetivo do " desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões 
do País", considerando-se que a maioria dos Estados produtores de petróleo e de energia elétrica 
são os mais desenvolvidos economicamente. Assim, a não incidência do imposto nas operações 
interestaduais virá, em última análise, beneficiar a maioria dos estados consumidores, que são os 
menos desenvolvidos, porquanto o imposto, ao ser pago nas operações subsequentes às operações 
interestaduais, gerarão receita para esses estados consumidores.  
Portanto, considerando-se as perdas e benefícios decorrentes da não incidência, verifica-se que, em 
termos nacionais, haverá maiores benefícios se mantida a não incidência, como prevê a alínea "b" do 
item II do §11 do art. 272. 
   
   EMENDA:12324 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 272, item VI do parágrafo 12  
Suprima-se Projeto de Constituição:  
a) A locução "de serviços e, "inserida no inciso VI do § 12, artigo 272. 
Justificativa 
Como justificativa para as alterações ao Projeto de Constituição alinhamos os seguintes argumentos: 
1 – A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada com ampliação da competência 
tributária dos mesmos. 
O projeto de Constituição retira da competência dos municípios o ISS, transferindo-o para os 
Estados. 
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Essa medida, além de não trazer vantagens significativas para os Estados, enfraquecerá os 
Municípios que perdem um tributo direto importante, ficando na dependência de repasses a serem 
efetuados pelos Estados.  
Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não serão corrigidos com a simples transferência 
da titularidade do sujeito ativo da obrigação tributária, e sim por um novo ordenamento que contempla 
os municípios com maior competência impositiva, através da eliminação da atual lista-matriz de 
serviço, o que propiciará a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou 
pelos Estados. 
2 – Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do projeto de Constituição, não haverá 
isenções para tributos municipais 
Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes deixarão de tributar um elenco enorme de 
empresas que forem consideradas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na 
competência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não haverá isenções de impostos 
municipais propiciadas por intimidades da federação ou pela União.  
3 – Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parcela de tributos que lhes devem 
ser repassadas, pois nunca saberão ao certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além 
disso, dependerão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle e fiscalização dos 
tributos a serem partilhados, o que poderá ocasionar uma dependência política e econômica dos 
Municípios aos Estados.  
4 – A possibilidade de os Estados concederem isenções fiscais a determinados serviços, fará com 
que os Municípios onde os serviços forem gerados tenham uma diminuição considerável em suas 
receitas, podendo inclusive, inviabilizar economicamente Municípios que tenham a sua economia 
baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como turismo, reparos navais, etc.  
5 – A juntada dos serviços á base de cálculo do ICM irá duplicar o nº de contribuintes do imposto 
estadual, o que acarretará um maior custo na administração tributária que será superior ao acréscimo 
da receita, haja visto que as microrregiões de serviços não trarão recursos se o ISS for de 
competência estadual. 
Deve-se considerar, também, que os Municípios, principalmente os médios e grandes estão 
devidamente aparelhados para fiscalizar a arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado 
com a transferência do ISS para os Estados.  
6 – Possibilidade de empresas que possuírem estabelecimentos em mais de um município faturarem 
o ISS não no município onde ocorrerem os fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal 
fato não terá repercussão para aas finanças dos Estados. No entanto, os Municípios perderão 
receitas na medida que os repasses irão para os municípios onde forem emitidas as faturas, em 
detrimento daqueles em que forem gerados os serviços.  
No momento de afirmação política através da Constituição esperamos que, a sonhada autonomia 
municipal não fique como o atual estado de dependência aos outros poderes.  
Parecer:   
   Tendo recebido parecer contrário emenda tendente a subtrair os serviços ao âmbito do nosso 
ICMS, em consequência também é de se descartar o acolhimento desta. A unificação do ICM com o 
ISS tem como objetivo otimizar a arrecadação deste, que estaria sendo subexplorada pelos 
Municípios. Essa unificação, longe de prejudicar as comunas, as beneficiará, pois passarão a 
participar de 25% do produto da arrecadação do ICMS, em vez dos 20% do ICM atual e da diminuta 
receita do ISS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12325 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Inciso III do art. 272  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
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a) A locução "bem como prestações e  
serviços", inserida no inciso III do art. 272. 
Justificativa 
Como justificativa para as alterações ao Projeto de Constituição alinhamos os seguintes argumentos: 
1 – A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada com ampliação da competência 
tributária dos mesmos. 
O projeto de Constituição retira da competência dos municípios o ISS, transferindo-o para os 
Estados. 
Essa medida, além de não trazer vantagens significativas para os Estados, enfraquecerá os 
Municípios que perdem um tributo direto importante, ficando na dependência de repasses a serem 
efetuados pelos Estados.  
Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não serão corrigidos com a simples transferência 
da titularidade do sujeito ativo da obrigação tributária, e sim por um novo ordenamento que contempla 
os municípios com maior competência impositiva, através da eliminação da atual lista-matriz de 
serviço, o que propiciará a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou 
pelos Estados. 
2 – Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do projeto de Constituição, não haverá 
isenções para tributos municipais 
Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes deixarão de tributar um elenco enorme de 
empresas que forem consideradas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na 
competência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não haverá isenções de impostos 
municipais propiciadas por intimidades da federação ou pela União.  
3 – Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parcela de tributos que lhes devem 
ser repassadas, pois nunca saberão ao certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além 
disso, dependerão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle e fiscalização dos 
tributos a serem partilhados, o que poderá ocasionar uma dependência política e econômica dos 
Municípios aos Estados.  
4 – A possibilidade de os Estados concederem isenções fiscais a determinados serviços, fará com 
que os Municípios onde os serviços forem gerados tenham uma diminuição considerável em suas 
receitas, podendo inclusive, inviabilizar economicamente Municípios que tenham a sua economia 
baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como turismo, reparos navais, etc.  
5 – A juntada dos serviços á base de cálculo do ICM irá duplicar o nº de contribuintes do imposto 
estadual, o que acarretará um maior custo na administração tributária que será superior ao acréscimo 
da receita, haja visto que as microrregiões de serviços não trarão recursos se o ISS for de 
competência estadual. 
Deve-se considerar, também, que os Municípios, principalmente os médios e grandes estão 
devidamente aparelhados para fiscalizar a arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado 
com a transferência do ISS para os Estados.  
6 – Possibilidade de empresas que possuírem estabelecimentos em mais de um município faturarem 
o ISS não no município onde ocorrerem os fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal 
fato não terá repercussão para aas finanças dos Estados. No entanto, os Municípios perderão 
receitas na medida que os repasses irão para os municípios onde forem emitidas as faturas, em 
detrimento daqueles em que forem gerados os serviços.  
No momento de afirmação política através da Constituição esperamos que, a sonhada autonomia 
municipal não fique como o atual estado de dependência aos outros poderes.  
Parecer:   
   Tendo recebido parecer contrário emenda tendente a subtrair os serviços ao âmbito do nosso 
ICMS, em consequência também é de se descartar o acolhimento desta. A unificação do ICM com o 
ISS tem como objetivo otimizar a arrecadação deste, que estaria sendo subexplorada pelos 
Municípios. Essa unificação, longe de prejudicar as comunas, as beneficiará, pois passarão a 
participar de 25% do produto da arrecadação do ICMS, em vez dos 20% do ICM atual e da diminuta 
receita do ISS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12326 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 6o. do artigo 272  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
a) As locuções "e dos serviços", "ou  
prestações de serviços", "ou prestações",  
inseridas no § 6o. do art. 272. 
Justificativa 
Como justificativa para as alterações ao Projeto de Constituição alinhamos os seguintes argumentos: 
1 – A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada com ampliação da competência 
tributária dos mesmos. 
O projeto de Constituição retira da competência dos municípios o ISS, transferindo-o para os 
Estados. 
Essa medida, além de não trazer vantagens significativas para os Estados, enfraquecerá os 
Municípios que perdem um tributo direto importante, ficando na dependência de repasses a serem 
efetuados pelos Estados.  
Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não serão corrigidos com a simples transferência 
da titularidade do sujeito ativo da obrigação tributária, e sim por um novo ordenamento que contempla 
os municípios com maior competência impositiva, através da eliminação da atual lista-matriz de 
serviço, o que propiciará a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou 
pelos Estados. 
2 – Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do projeto de Constituição, não haverá 
isenções para tributos municipais 
Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes deixarão de tributar um elenco enorme de 
empresas que forem consideradas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na 
competência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não haverá isenções de impostos 
municipais propiciadas por intimidades da federação ou pela União.  
3 – Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parcela de tributos que lhes devem 
ser repassadas, pois nunca saberão ao certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além 
disso, dependerão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle e fiscalização dos 
tributos a serem partilhados, o que poderá ocasionar uma dependência política e econômica dos 
Municípios aos Estados.  
4 – A possibilidade de os Estados concederem isenções fiscais a determinados serviços, fará com 
que os Municípios onde os serviços forem gerados tenham uma diminuição considerável em suas 
receitas, podendo inclusive, inviabilizar economicamente Municípios que tenham a sua economia 
baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como turismo, reparos navais, etc.  
5 – A juntada dos serviços á base de cálculo do ICM irá duplicar o nº de contribuintes do imposto 
estadual, o que acarretará um maior custo na administração tributária que será superior ao acréscimo 
da receita, haja visto que as microrregiões de serviços não trarão recursos se o ISS for de 
competência estadual. 
Deve-se considerar, também, que os Municípios, principalmente os médios e grandes estão 
devidamente aparelhados para fiscalizar a arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado 
com a transferência do ISS para os Estados.  
6 – Possibilidade de empresas que possuírem estabelecimentos em mais de um município faturarem 
o ISS não no município onde ocorrerem os fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal 
fato não terá repercussão para aas finanças dos Estados. No entanto, os Municípios perderão 
receitas na medida que os repasses irão para os municípios onde forem emitidas as faturas, em 
detrimento daqueles em que forem gerados os serviços.  
No momento de afirmação política através da Constituição esperamos que, a sonhada autonomia 
municipal não fique como o atual estado de dependência aos outros poderes.  
Parecer:   
   Tendo recebido parecer contrário emenda tendente a subtrair os serviços ao âmbito do nosso 
ICMS, em consequência também é de se descartar o acolhimento desta. A unificação do ICM com o 
ISS tem como objetivo otimizar a arrecadação deste, que estaria sendo subexplorada pelos 
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Municípios. Essa unificação, longe de prejudicar as comunas, as beneficiará, pois passarão a 
participar de 25% do produto da arrecadação do ICMS, em vez dos 20% do ICM atual e da diminuta 
receita do ISS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12327 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do Projeto de Constituição:  
a) a locução "serviços", inserida no inciso V do § 12 do art. 272. 
Justificativa 
Como justificativa para as alterações ao Projeto de Constituição alinhamos os seguintes argumentos: 
1 – A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada com ampliação da competência 
tributária dos mesmos. 
O projeto de Constituição retira da competência dos municípios o ISS, transferindo-o para os 
Estados. 
Essa medida, além de não trazer vantagens significativas para os Estados, enfraquecerá os 
Municípios que perdem um tributo direto importante, ficando na dependência de repasses a serem 
efetuados pelos Estados.  
Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não serão corrigidos com a simples transferência 
da titularidade do sujeito ativo da obrigação tributária, e sim por um novo ordenamento que contempla 
os municípios com maior competência impositiva, através da eliminação da atual lista-matriz de 
serviço, o que propiciará a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou 
pelos Estados. 
2 – Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do projeto de Constituição, não haverá 
isenções para tributos municipais 
Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes deixarão de tributar um elenco enorme de 
empresas que forem consideradas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na 
competência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não haverá isenções de impostos 
municipais propiciadas por intimidades da federação ou pela União.  
3 – Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parcela de tributos que lhes devem 
ser repassadas, pois nunca saberão ao certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além 
disso, dependerão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle e fiscalização dos 
tributos a serem partilhados, o que poderá ocasionar uma dependência política e econômica dos 
Municípios aos Estados.  
4 – A possibilidade de os Estados concederem isenções fiscais a determinados serviços, fará com 
que os Municípios onde os serviços forem gerados tenham uma diminuição considerável em suas 
receitas, podendo inclusive, inviabilizar economicamente Municípios que tenham a sua economia 
baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como turismo, reparos navais, etc.  
5 – A juntada dos serviços á base de cálculo do ICM irá duplicar o nº de contribuintes do imposto 
estadual, o que acarretará um maior custo na administração tributária que será superior ao acréscimo 
da receita, haja visto que as microrregiões de serviços não trarão recursos se o ISS for de 
competência estadual. 
Deve-se considerar, também, que os Municípios, principalmente os médios e grandes estão 
devidamente aparelhados para fiscalizar a arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado 
com a transferência do ISS para os Estados.  
6 – Possibilidade de empresas que possuírem estabelecimentos em mais de um município faturarem 
o ISS não no município onde ocorrerem os fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal 
fato não terá repercussão para aas finanças dos Estados. No entanto, os Municípios perderão 
receitas na medida que os repasses irão para os municípios onde forem emitidas as faturas, em 
detrimento daqueles em que forem gerados os serviços.  
No momento de afirmação política através da Constituição esperamos que, a sonhada autonomia 
municipal não fique como o atual estado de dependência aos outros poderes.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 386  

 

Parecer:   
   Tendo recebido parecer contrário emenda tendente a subtrair os serviços ao âmbito do nosso 
ICMS, em consequência também é de se descartar o acolhimento desta. A unificação do ICM com o 
ISS tem como objetivo otimizar a arrecadação deste, que estaria sendo subexplorada pelos 
Municípios. Essa unificação, longe de prejudicar as comunas, as beneficiará, pois passarão a 
participar de 25% do produto da arrecadação do ICMS, em vez dos 20% do ICM atual e da diminuta 
receita do ISS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12337 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do Projeto de Constituição:  
a) a locução "e das prestações de serviços",  
inseridas no inciso IV do § 12 do art. 272. 
Justificativa 
Como justificativa para as alterações ao Projeto de Constituição alinhamos os seguintes argumentos: 
1 – A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada com ampliação da competência 
tributária dos mesmos. 
O projeto de Constituição retira da competência dos municípios o ISS, transferindo-o para os 
Estados. 
Essa medida, além de não trazer vantagens significativas para os Estados, enfraquecerá os 
Municípios que perdem um tributo direto importante, ficando na dependência de repasses a serem 
efetuados pelos Estados.  
Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não serão corrigidos com a simples transferência 
da titularidade do sujeito ativo da obrigação tributária, e sim por um novo ordenamento que contempla 
os municípios com maior competência impositiva, através da eliminação da atual lista-matriz de 
serviço, o que propiciará a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou 
pelos Estados. 
2 – Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do projeto de Constituição, não haverá 
isenções para tributos municipais 
Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes deixarão de tributar um elenco enorme de 
empresas que forem consideradas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na 
competência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não haverá isenções de impostos 
municipais propiciadas por intimidades da federação ou pela União.  
3 – Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parcela de tributos que lhes devem 
ser repassadas, pois nunca saberão ao certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além 
disso, dependerão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle e fiscalização dos 
tributos a serem partilhados, o que poderá ocasionar uma dependência política e econômica dos 
Municípios aos Estados.  
4 – A possibilidade de os Estados concederem isenções fiscais a determinados serviços, fará com 
que os Municípios onde os serviços forem gerados tenham uma diminuição considerável em suas 
receitas, podendo inclusive, inviabilizar economicamente Municípios que tenham a sua economia 
baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como turismo, reparos navais, etc.  
5 – A juntada dos serviços á base de cálculo do ICM irá duplicar o nº de contribuintes do imposto 
estadual, o que acarretará um maior custo na administração tributária que será superior ao acréscimo 
da receita, haja visto que as microrregiões de serviços não trarão recursos se o ISS for de 
competência estadual. 
Deve-se considerar, também, que os Municípios, principalmente os médios e grandes estão 
devidamente aparelhados para fiscalizar a arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado 
com a transferência do ISS para os Estados.  
6 – Possibilidade de empresas que possuírem estabelecimentos em mais de um município faturarem 
o ISS não no município onde ocorrerem os fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal 
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fato não terá repercussão para aas finanças dos Estados. No entanto, os Municípios perderão 
receitas na medida que os repasses irão para os municípios onde forem emitidas as faturas, em 
detrimento daqueles em que forem gerados os serviços.  
No momento de afirmação política através da Constituição esperamos que, a sonhada autonomia 
municipal não fique como o atual estado de dependência aos outros poderes.  
Parecer:   
   A emenda procura suprimir dispositivo ou expressão do artigo 272 do Projeto, promovendo 
alteração no seu conteúdo.  
Entendemos que tal supressão viria provocar substancial modificação das normas ali contidas, que 
articulam os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal de forma clara e precisa. 
   
   EMENDA:12349 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 9o. do artigo 272.  
a) As locuções "e nas prestações de  
serviços", "operações e prestações", "e serviços",  
inseridas no § 9o. do artigo 272. 
Justificativa 
Como justificativa para as alterações ao Projeto de Constituição alinhamos os seguintes argumentos: 
1 – A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada com ampliação da competência 
tributária dos mesmos. 
O projeto de Constituição retira da competência dos municípios o ISS, transferindo-o para os 
Estados. 
Essa medida, além de não trazer vantagens significativas para os Estados, enfraquecerá os 
Municípios que perdem um tributo direto importante, ficando na dependência de repasses a serem 
efetuados pelos Estados.  
Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não serão corrigidos com a simples transferência 
da titularidade do sujeito ativo da obrigação tributária, e sim por um novo ordenamento que contempla 
os municípios com maior competência impositiva, através da eliminação da atual lista-matriz de 
serviço, o que propiciará a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou 
pelos Estados. 
2 – Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do projeto de Constituição, não haverá 
isenções para tributos municipais 
Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes deixarão de tributar um elenco enorme de 
empresas que forem consideradas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na 
competência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não haverá isenções de impostos 
municipais propiciadas por entidades da federação ou pela União.  
3 – Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parcela de tributos que lhes devem 
ser repassadas, pois nunca saberão ao certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além 
disso, dependerão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle e fiscalização dos 
tributos a serem partilhados, o que poderá ocasionar uma dependência política e econômica dos 
Municípios aos Estados.  
4 – A possibilidade de os Estados concederem isenções fiscais a determinados serviços, fará com 
que os Municípios, onde os serviços forem gerados, tenham uma diminuição considerável em suas 
receitas, podendo inclusive, inviabilizar economicamente Municípios que tenham a sua economia 
baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como turismo, reparos navais, etc.  
5 – A juntada dos serviços á base de cálculo do ICM irá duplicar o nº de contribuintes do imposto 
estadual, o que acarretará um maior custo na administração tributária que será superior ao acréscimo 
da receita, haja visto que as microrregiões de serviços não trarão recursos se o ISS for de 
competência estadual. 
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Deve-se considerar, também, que os Municípios, principalmente os médios e grandes estão 
devidamente aparelhados para fiscalizar a arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado 
com a transferência do ISS para os Estados.  
6 – Possibilidade de empresas que possuírem estabelecimentos em mais de um município faturarem 
o ISS não no município onde ocorrerem os fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal 
fato não terá repercussão para as finanças dos Estados. No entanto, os Municípios perderão receitas 
na medida que os repasses irão para os municípios onde forem emitidas as faturas, em detrimento 
daqueles em que forem gerados os serviços.  
No momento de afirmação política através da Constituição esperamos que, a sonhada autonomia 
municipal não fique como o atual estado de dependência aos outros poderes.  
Parecer:   
   A emenda procura suprimir dispositivo ou expressão do artigo 272 do Projeto, promovendo 
alteração no seu conteúdo.  
Entendemos que tal supressão viria provocar substancial modificação das normas ali contidas, que 
articulam os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal de forma clara e precisa. 
   
   EMENDA:12351 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 272, item I, parágrafo II  
Suprima-se ao Projeto de Constituição:  
a) A locução "bem como sobre serviço prestado  
no exterior, quando destinado a estabelecimento",  
inserida no inciso I, do § 11 do artigo 272. 
Justificativa 
Como justificativa para as alterações ao Projeto de Constituição alinhamos os seguintes argumentos: 
1 – A meta do fortalecimento dos municípios só poderá ser alcançada com ampliação da competência 
tributária dos mesmos. 
O projeto de Constituição retira da competência dos municípios o ISS, transferindo-o para os 
Estados. 
Essa medida, além de não trazer vantagens significativas para os Estados, enfraquecerá os 
Municípios que perdem um tributo direto importante, ficando na dependência de repasses a serem 
efetuados pelos Estados.  
Os grandes óbices para a efetiva cobrança do ISS não serão corrigidos com a simples transferência 
da titularidade do sujeito ativo da obrigação tributária, e sim por um novo ordenamento que contempla 
os municípios com maior competência impositiva, através da eliminação da atual lista-matriz de 
serviço, o que propiciará a cobrança de um gama imenso de serviço não alcançados pela União ou 
pelos Estados. 
2 – Conforme se depreende pela disposição do artigo 267 do projeto de Constituição, não haverá 
isenções para tributos municipais 
Logo, se o ISS for deferido aos Estados, estes entes deixarão de tributar um elenco enorme de 
empresas que forem consideradas microempresas. Estas mesmas empresas se o ISS continuar na 
competência municipal terão que recolher o tributo, uma vez que não haverá isenções de impostos 
municipais propiciadas por intimidades da federação ou pela União.  
3 – Falta de previsão orçamentária dos municípios em relação à parcela de tributos que lhes devem 
ser repassadas, pois nunca saberão ao certo o valor que lhes será deferido pelos Estados. Além 
disso, dependerão sempre do desempenho dos Estados na arrecadação, controle e fiscalização dos 
tributos a serem partilhados, o que poderá ocasionar uma dependência política e econômica dos 
Municípios aos Estados.  
4 – A possibilidade de os Estados concederem isenções fiscais a determinados serviços, fará com 
que os Municípios onde os serviços forem gerados tenham uma diminuição considerável em suas 
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receitas, podendo inclusive, inviabilizar economicamente Municípios que tenham a sua economia 
baseada fortemente num tipo único de serviços, tais como turismo, reparos navais, etc.  
5 – A juntada dos serviços à base de cálculo do ICM irá duplicar o nº de contribuintes do imposto 
estadual, o que acarretará um maior custo na administração tributária que será superior ao acréscimo 
da receita, haja visto que as microempresas de serviços não trarão recursos se o ISS for de 
competência estadual.  
Deve-se considerar, também, que os Municípios, principalmente os médicos e grandes estão 
devidamente aparelhados para fiscalizar a arrecadar com eficiência esse tributo, o que será anulado 
com a transferência do ISS para os Estados. 
6 – Possibilidade de empresas que possuírem estabelecimentos em mais de um município faturem o 
ISS não no município onde ocorrerem os fatos geradores e sim naqueles de sua conveniência. Tal 
fato não terá repercussão para as finanças dos Estados. No entanto, os Municípios perderão receitas 
na medida que os repasse irão para os Municípios onde forem emitidas as faturas, em detrimento 
daqueles em que forem gerados os serviços.  
No momento de afirmação política através da Constituição esperamos que, a sonhada autonomia 
municipal não fique como o atual estado de dependência aos outros poderes.  
Parecer:   
   A emenda procura suprimir dispositivo ou expressão do artigo 272 do Projeto, promovendo 
alteração no seu conteúdo.  
Entendemos que tal supressão viria provocar substancial modificação das normas ali contidas, que 
articulam os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal de forma clara e precisa. 
   
   EMENDA:12611 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 272, inciso III.  
Dê-se ao artigo 272, inciso III do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 272 - ......................... 
I - ............................... 
II - .............................. 
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, bem como dos serviços diretamente  
relacionados à industrialização ou comercialização  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes." 
Justificativa 
Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto do artigo § 273, inciso III, onde foi proposta a 
eliminação do Imposto Sobre Vendas e Varejo de Mercadorias, de competência dos municípios, 
atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo 273 inciso III, que a 
participação dos municípios no produto de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, 
seja elevada de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento).  
Ressalta-se finalmente, que no âmbito estadual, ficarão apenas os serviços diretamente relacionados 
com a industrialização de mercadorias, a fim de evitar as operações mista, hoje tributadas 
simultaneamente pelos Estados e Municípios, causando dificuldades aos contribuintes para o 
cumprimento de seus deveres fiscais, eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados e 
outra pelos Municípios.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao item III do Art. 272, a fim de nele incluir a expressão "... 
bem como dos serviços diretamente relacionados à industrialização ou comercialização de 
mercadorias", e excluir a expressão "... bem como prestação de serviços".  
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Observa-se que a Emenda em exame se vincula diretamente a duas outras apresentadas pelo 
mesmo autor desta, uma das quais propõe a eliminação do Imposto sobre Vendas a Varejo 
de Mercadorias, de competência dos Municípios, atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza.  
Tendo-nos já manifestado pela manutenção do Imposto sobre Vendas a Varejo de Mercadorias, na 
competência dos Municípios, e do imposto de que trata o item III do Art. 272, na competência dos 
Estados e do Distrito Federal, sem nenhuma alteração em sua redação, consideramos prejudicada a 
presente Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:12655 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Inciso III do Artigo 272  
O inciso III do Art. 272 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 - Compete aos Estados ...  
I - ............................. 
II - ............................ 
III - Operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores rurais,  
industriais e comerciantes. 
Justificativa 
A prestação de serviços não caracteriza a circulação de mercadorias sendo inteiramente descabida a 
cobrança de imposto estadual sobre aquele segmento produtivo. Face às suas características 
peculiares, tal tributação deveria continuar sendo de responsabilidade dos municípios. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva retirar da competência tributária dos Estados o imposto sobre serviços.  
Na hipótese, não obstante os relevantes argumentos do Nobre Parlamentar, somos favoráveis à 
manutenção da repartição de competência constante do Projeto da Comissão de Sistematização. A 
vantagem da inclusão do ISS na competência estadual está na possibilidade de se elevar o nível de 
taxação das atividades do setor terciário e, na medida em que tais atividades são prestadas em maior 
quantidade às classes de maior poder aquisitivo, melhorar o perfil da arrecadação sem onerar as 
classes menos favorecidas, abrandando, consequentemente, o caráter regressivo do sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12719 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Modifica o § 2o. do Art. 272, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272:  
(...)  
§ 2o. - O imposto sobre a propriedade  
territorial rural não incidirá, em qualquer  
hipótese, sobre glebas rurais de área não  
excedente ao módulo rural da região, quando o  
proprietário que as cultiva, só ou com sua  
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família, não tiver a posse ou a propriedade de  
outro imóvel rural. 
Justificativa 
Não se deve deixar para a legislação ordinária, como o faz o Projeto de Constituição, a definição 
dessa imunidade de tão vasto e justo alcance social. A emenda ora apresentada supre esta grave 
lacuna.  
Parecer:   
   Visa a presente Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 272, estabelecendo critério de não 
incidência do imposto diverso do estabelecido no referido dispositivo.  
O referido tributo, de acordo com o Projeto, é da competência dos Estados e do Distrito Federal. Em 
razão desse fato, entendemos que a redação do dispositivo atende melhor aos interesses e 
peculiaridades das entidades políticas tributantes, parecendo-nos conveniente apenas estabelecer - 
como fazemos com base em numerosas emendas - regra de incidência que vise a desestimular a 
formação de latifúndios e a manutenção de propriedades improdutivas. 
   
   EMENDA:12724 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Modifica o § 3o. do Art. 272, que trata de  
imunidade quanto ao imposto sobre heranças e  
doações, acrescentando-lhe a expressão "desde que  
se trate de moradias simples e em número máximo de  
duas", passando a ter o parágrafo a seguinte redação:  
Art. 272:  
§ 3o. - O imposto de que trata o item II não  
incidirá sobre a transmissão, por morte, de bens  
que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a  
herdeiros, desde que se trate de moradias simples  
e em número máximo de duas. 
Justificativa 
Não é possível deixar-se tamanha brecha para que a burguesia escape do imposto sobre as 
heranças. Como está posto no Projeto de Constituição, as mansões, sítios e, quem sabe, até 
fazendas, em número ilimitado, poderão ficar imunes ao imposto por servirem de moradias a 
herdeiros. O que se faz aqui é simplesmente fechar as portas a tamanha aberração legal. Aprovada a 
esta emenda, apenas não pagarão o imposto aqueles para quem é justa a imunidade. Os 
trabalhadores e as classes de renda média e baixa. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda alterar o parágrafo 3o. do art. 272.  
Trata-se de dispositivo que entendemos não deva constar do texto constitucional, porquanto trata de 
matéria própria de legislação ordinária.  
Desse modo, somos pela sua supressão, razão por que não concordamos com a Emenda proposta. 
   
   EMENDA:12725 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Modifica a redação do § 5o. do Art. 272, que  
trata do imposto sobre heranças e doações,  
acrescentando-lhe a expressão "nem poderão ser  
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inferiores a 4% para as heranças de maior porte,  
conforme definidas em lei", que passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 272:  
§ 5o. - As alíquotas do imposto de que trata  
o item II serão progressivas e não excederão os  
limites estabelecidos em resolução do Senado da  
República, nem poderão ser inferiores a 4% para as  
heranças de maior porte, conforme definidas em lei. 
Justificativa 
O imposto sobre heranças e doações não cumprira sua função social caso suas alíquotas sejam 
excessivamente baixas. Nos debates das comissões e subcomissões temáticas muito se falou em se 
estabelecer na legislação ordinária um máximo de 1%, o que seria um absurdo. O que se propõe aqui 
é o oposto, estabelecendo-se um piso – aliás, bastante moderado – que garante um mínimo de 
seriedade na aplicação do imposto. 
Parecer:   
   A Emenda visa alterar redação do parágrafo 5o. do art. 272, acrescentando a ele critérios para a 
aplicação do imposto.  
Entendemos que, em relação ao imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, os Estados 
devem ter ampla autonomia para administrá-lo, não se justificando, a nosso ver, a introdução, no 
texto constitucional, de qualquer critério restritivo à aplicação do mencionado tributo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12726 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Acrescenta ao artigo 272 mais um parágrafo:  
§ 13. A receita do imposto sobre a  
propriedade territorial rural será inteiramente  
revertida para o desenvolvimento rural e a reforma agrária. 
Justificativa 
A reforma agrária resultará em extraordinário aumento da produção agropecuária, o que demandará 
vultuosos recursos de financiamento. Nada mais justo e racional que o IPTR seja uma das quota-
partes deste esforço financeiro.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda introduzir um parágrafo ao art. 272 que seria § 13 -, estabelecendo a destinação 
da receita do imposto territorial rural.  
O referido tributo acha-se incluído na competência do Estado e do Distrito Federal. Em razão desse 
fato, entendemos que, quanto à destinação de sua receita, deve-se deixar à lei estadual a 
regulamentação do tributo, porquanto a medida implica vinculação que restringe a aplicação dos 
recursos dos Estados, de modo a afetar sua autonomia político-administrativa, o que julgamos 
inteiramente desaconselhável. 
   
   EMENDA:12740 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 272  
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Inclua-se no Inciso II, § 7o, do Art. 272, a  
palavra "minerais" logo após a expressão "...  
realizadas com energia elétrica..". 
Justificativa 
Assim como a energia elétrica e petróleo, também as operações realizadas com substancias minerais 
necessitam de alíquotas diferenciadas com substancias minerais necessitam de alíquotas 
diferenciadas, tendo em vista as peculiaridades dos diferentes bens minerais, seus valores altamente 
diversificados, destino do produto, região produtora, etc. enfim, todo um elenco de aspectos que 
justificam plenamente a emenda ora proposta.  
Parecer:   
   Propõe a presente Emenda a inclusão, no item II, do parágrafo 7o., do art. 272, do vocábulo 
minerais logo após a expressão "...realizadas com energia elétrica..."  
Consideramos procedentes os motivos apresentados para a Emenda, pois, a alteração nela proposta 
atende melhor à sistemática de tributação que deve presidir às operações internas realizadas com as 
substâncias minerais. 
   
   EMENDA:12771 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 272, parágrafo 7o., Inciso II  
Suprima-se o inciso II do § 7o. do art. 272  
do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Refere-se o dispositivo que se quer ver suprimido que competirá ao Senado Federal a fixação através 
de Resolução das alíquotas do ICM pertinentes “as operações internas realizadas com energia 
elétrica e com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados”. 
A regra que se pretende extirpar do texto do Projeto fere o princípio federativo e frustra os interesses 
da Nação que aspira o restabelecimento efetivo da Federação. 
Assim, justifica-se plenamente a emenda supressiva porque a norma é inadequada a uma 
Constituição que propõe a outorga de maior autonomia aos Estados Federados. 
Parecer:   
   A Emenda visa suprimir o item II do § 7o. do art. 272,porquanto o texto desse dispositivo afetaria a 
autonomia dos estados, violando o sistema federativo.  
Cabe esclarecer que a norma contida no art. 272, § 7o. itens I e II, ao atribuir ao Senado da 
República, como legítimo representante dos Estados no Congresso Nacional, a fixação das alíquotas 
aplicáveis a vários tipos de operações sobre as quais incide o imposto mencionado no item III 
daquele mesmo artigo, visou precipuamente atender ao equilíbrio e harmonia  do sistema federativo, 
conciliando os interesses dos Estados.  
Acrescente-se, ainda, que, em razão da relevância da matéria para o sistema federativo, exige-se o 
"quórum" de dois terços dos membros do Senado para a aprovação das resoluções que disponham 
sobre a fixação das referidas alíquotas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12781 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 272, parágrafo 11 Inciso II, alínea "b"  
Suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 10  
do Art. 272 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
O dispositivo que se pretende suprimir afronta os interesses dos Estados que exportam para outros 
petróleo, derivados e energia. 
Destacam-se, entre outras razões de inaceitabilidade, de não incidência do ICMPS na exportação do 
petróleo e derivados para outros Estados, as seguintes. 

a) Porque é tecnicamente injustificável eis que consagra a incidência na ponta do consumo, 
principio repudiado pelos próprios constituintes ao remodelarem o ICM,  

b) Do ponto de vista socioeconômico e político implica em consagrar-se um absurdo que virá a 
beneficiar os Estados consumidores de energia em detrimento dos Estados produtores, 

c) Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul os Estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos Estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No Norte/Nordeste, Pará e Bahia, seriam punidos porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. Igualmente prejudicados 
serão os Estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo, Sergipe de plataformas marítimas ricas 
em petróleo. E o próprio Estado do Amazonas onde recentemente descobriram –se enormes 
lençóis petrolíferos,  

d) Não tem sentido premiar estados consumidores em detrimento de estados produtores, pois, 
nestes a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às custas do 
desconforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização de 
enormes áreas da terra. 

É, pois, oportuna, necessária e, acima de tudo justa, a supressão proposta. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a supressão da alínea "b" do item II do § 11 do art. 272, uma vez a não 
incidência do imposto a que se refere tal dispositivo prejudicaria os estados produtores de petróleo e 
de energia elétrica, que seriam os menos desenvolvidos economicamente.  
Apesar da possibilidade de alguns estados produtores serem prejudicados, é de se observar que a 
não incidência atende melhor ao objetivo do " desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões 
do País", considerando-se que a maioria dos Estados produtores de petróleo e de energia elétrica 
são os mais desenvolvidos economicamente. Assim, a não incidência do imposto nas operações 
interestaduais virá, em última análise, beneficiar a maioria dos estados consumidores, que são os 
menos desenvolvidos, porquanto o imposto, ao ser pago nas operações subsequentes às operações 
interestaduais, gerarão receita para esses estados consumidores.  
Portanto, considerando-se as perdas e benefícios decorrentes da não incidência, verifica-se que, em 
termos nacionais, haverá maiores benefícios se mantida a não incidência, como prevê a alínea "b" do 
item II do §11 do art. 272. 
   
   EMENDA:13040 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser adicionado: Acrescentar  
Inciso V no Art. 272  
O Inciso V do Art. 272 terá a seguinte redação:  
Art. 272 - Compete aos Estados ...  
I - ........................................  
II -.......................................  
III - ......................................  
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IV -.......................................  
V - Imposto único sobre minerais,  
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. 
Justificativa 
Os setores mineral e energético possuem características próprias e peculiares, sendo conveniente a 
tributação única, nos moldes hoje vigentes a nível federal. Transfere-se a sua competência para os 
Estados para que seja corrigida uma injustiça com as regiões mineradoras e produtoras de insumos 
básicos, sempre necessitadas de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades 
produtivas em substituição à mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante de perda de parte 
substancial de seu território pela construção das barragens hidroelétricas. 
Parecer:   
   Quer a emenda incluir novo imposto para os Estados.  
Ela contraria o equilíbrio que o projeto fixou na repartição das receitas públicas, eliminando os 
impostos chamados únicos.  
A tributação será pelo ICMS. 
   
   EMENDA:13041 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos a serem suprimidos: Parágrafo 1o., 2o., 3o., do Art. 272 
Justificativa 
O parágrafo 1º institui um novo imposto sobre a renda, cuja competência já é da união, de acordo 
com o próprio substitutivo. Assim, tal dispositivo representa a adoção de uma bitributação, prática 
nefasta que deve ser repudiada pela sociedade e, obviamente, eliminada do texto constitucional.  
No tocante ao parágrafo 2º e 3º, diante da transferência para a Lei Complementar, conforme emenda 
apresentada ao Artigo 265 do Anteprojeto, das normas relativas à isenção de tributos, justifica a 
supressão daqueles dispositivos.  
Por via de consequência, o atual § 4º passa a ser § 1º e o § 5º passa a ser § 2º do Art. 272. 
Parecer:   
   Com efeito, não se justificaria a manutenção, no texto constitucional, da não-incidência prevista no 
§ 3o.do art.272, que poderia figurar, após estudo mais demorado, na lei ordinária ou complementar; já 
a não-incidência do § 2o., por sua natureza, seja quanto às suas repercussões sociais, seja no que 
tange à racionalidade da administração do imposto, deve permanecer. Também deve permanecer a 
competência estadual estatuída no § 1o., até como forma adequada de garantia de equalização 
financeira.  
Em resumo, apenas o § 3o. deve ser suprimido. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13042 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: Parágrafo 6o.  
do Art. 272 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 ....................................  
§ 6o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade,  
em função da essencialidade das mercadorias,  
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compensando-se o que for devido, em cada operação  
relativa à circulação de mercadorias, com o  
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou  
outro Estado. 
Justificativa 
A Exclusão das atividades de prestação de serviços da tributação por parte dos Estados, justifica a 
alteração, conforme emenda apresentada ao Item III do presente artigo. 
Parecer:   
   A redação proposta pela emenda é decorrente de outra, desvinculando os serviços da incidência do 
ICMS, os quais passariam à competência municipal. Permanecendo estes no âmbito do novo 
imposto, no sentido em que se orienta esta Comissão, pelas razões já expostas, a emenda perde a 
sua razão de ser.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13043 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Justificativa  
Dispositivo a ser modificado: Parágrafo 7o. e  
seus incisos do Art. 272 que passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 272 .......................... 
§ 7o. - Em relação ao imposto de que  
trata o item III, resolução do Senado da  
República aprovada por dois terços de seus  
membros estabelecerá as alíquotas aplicáveis às  
operações relativas à circulação de mercadorias,  
interestaduais e de exportação. 
Justificativa 
Como foram apresentadas emendas ao Item III e adicionado o item V pelas quais se retirou do texto 
do Anteprojeto as atividades de prestação de serviço e incluiu-se o imposto sobre minerais, ficou 
automaticamente excluído o ICM de tais operações, o que justifica a emenda. 
Parecer:   
   Como salienta o seu ilustre Autor, a presente emenda decorre de outra, por cujo não-acolhimento já 
nos manifestamos, razão por que também esta não é de ser aproveitada. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13044 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a ser suprimido: Parágrafo 8o. do Art. 272 
Justificativa 
Diante da emenda que adicionou o Item V ao Artigo 272, instituindo o imposto Único sobre minerais, 
o § 8º ficou prejudicado, na medida em que o ICM não mais incidirá sobre minerais e operações de 
prestação de serviços. 
Parecer:   
   Como salienta o seu ilustre Autor, a presente emenda decorre de outra, por cujo não-acolhimento já 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 397  

 

nos manifestamos, razão por que não deve prevalecer.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13045 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a ser suprimido - Parágrafo 9o. do Art. 272, 
Justificativa 
É um contrassenso e até mesmo inusitado, o Projeto conceder poderes aos Estados e ao Distrito 
Federal de deliberar contrariamente ao que ficar disposto no próprio texto constitucional, permitindo 
ao Executivo alterar ou contrariar a Lei Maior. 
No mérito, a matéria inserida no dispositivo que ora se suprime, não deve mesmo ser objeto de texto 
constitucional e sim tratada através de Resolução do Senado, conforme se prevê no próprio 
Anteprojeto, através de emenda ao § 7º do Art. 272. 
Parecer:   
   A concessão e a revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais, na forma do disposto em 
lei complementar (§ 12, VII) não poderia encontrar obstáculo intransponível no § 7o. do art. 272, sob 
pena de, em certos casos, ser faculdade inócua ou de difícil aplicação prática, como, aliás, a 
experiência já demonstrou. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13046 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser Modificado: O item I,  
parágrafo 10o. do Art. 272 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 - ..................................  
§ 10. - A base do cálculo do imposto de que  
trata o item III:  
I - compreende o montante pago pelo  
adquirente, excluindo os encargos financeiros  
decorrentes de vendas a prazo.  
II - ....................... 
Justificativa 
O dispositivo, na forma proposta no Anteprojeto, prejudica o segmento empresarial, notadamente as 
pequenas e médias empresas, que não contam com créditos próprios suficientes que permitam a 
venda a prazo com cobrança de impostos sobre os encargos financeiros.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda dar nova redação ao item I do parágrafo 10 do art. 272.  
Depois de examinar a matéria objeto desse dispositivo, chegamos à conclusão de que, por sua 
natureza e especificidade deve ela ser tratada a nível de legislação ordinária.  
Desse modo, somos pela sua supressão, motivo por que não concordamos com a Emenda proposta. 
   
   EMENDA:13047 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: O item II,  
parágrafo 11 do Art. 272 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272:  
§ 11 - O imposto de que trata o item III:  
I - ....................................  
II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados. 
Justificativa 
A alínea b do texto do projeto, fica prejudicada na medida em que, emenda aditiva ao Anteprojeto, 
criou o imposto único sobre minerais, lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. 
Justifica-se, assim, a emenda ora apresentada. 
Parecer:   
   Como justifica o seu ilustre Autor, a presente emenda decorre de outra, por cujo não-acolhimento já 
nos manifestamos, razão por que não deve prevalecer. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13048 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser adicionado - Acrescentar o § 13 ao Art. 272.  
O Art. 272 passa a ter o parágrafo 13 com a seguinte redação:  
Art. 272 - Compete aos Estados...  
...............................................  
§ 13 - Em relação ao imposto a que se refere  
o item V, Resolução do Senado da República  
aprovada por dois terços do seus membros  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis. 
Justificativa 
Dentro de sistemática estabelecida para os demais impostos, as alíquotas do imposto Único sobre 
minerais, combustíveis e lubrificantes, cuja criação está sendo proposta em outra emenda, serão 
definidas pelo Senado Federal, evitando-se conflitos interestaduais.  
Parecer:   
   Como esclarece o seu ilustre Autor, a presente emenda decorre de outra, por cujo não-acolhimento 
já nos manifestamos, em razão do que também esta não deve prevalecer. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13052 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VII, Cap. I,  
Seção IV, Art. 272, § 6o.  
O § 6o. do Art. do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
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Art. 272 - ..................................  
§ 6o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, abatendo-se em cada operação anterior  
relativa a circulação de mercadorias ou prestação  
de serviços." 
Justificativa 
O texto como está no Projeto virá perpetuar grande injustiça contra a qual tanto temos nos debatido. 
Em primeiro lugar é um contrassenso pois vai contra o enunciado constante do início do próprio 
parágrafo em causa, onde se prevê tratar-se de imposto “não cumulativo”, ora se é não cumulativo, 
evidentemente não pode acumular para um setor o imposto da operação anterior que não foi pago.  
Em segundo lugar, se o Governo concede isenção de imposto a determinado setor ou segmento e 
em consonância não permite que o setor seguinte se credite do imposto que deveria ter sido pago, 
não haverá uma isenção e sim um “diferimento” ou uma transferência do imposto de um setor para o 
seguinte. 
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao parágrafo 6o do art. 272, suprimindo a sua parte 
final.  
Não obstante representar uma exceção à regra da não cumulatividade do imposto, o preceito cuja 
supressão se propõe decorreu de justas e reiteradas ponderações dos Estados, que foram atendidas 
através da promulgação da Emenda Constitucional n. 23/83.  
Estando a matéria consolidada e sedimentada na legislação pertinente, por ter efetivamente resolvido 
problemas relativos ao ICM, entendemos desaconselhável alterar a redação do referido dispositivo, 
como se propõe.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13079 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação dos §§ 2o., 3o. e 5o.  
do artigo 272 do Projeto pela seguinte:  
§ 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá, nos termos definidos em lei estadual,  
sobre imóveis de pequeno valor utilizados em  
atividades agrícolas ou pecuárias, nem sobre áreas  
rurais destinadas a outras atividades, nos casos  
especiais definidos em lei complementar.  
§ 3o. - O imposto de que trata o item II não  
incidirá, nos termos definidos em lei  
complementar, sobre a transmissão, por morte, de  
prédio unifamiliar de pequeno valor utilizado como  
moradia do cônjuge sobrevivente ou dos herdeiros.  
§ 5o. - As alíquotas do imposto de que trata  
o item II serão progressivas, como definido em lei  
complementar, e não excederão os limites  
estabelecidos em resolução do Senado da República. 
Justificativa 
A redação do § 2º do Projeto que prevê hipótese de não incidência do imposto territorial rural, 
permitiria de fato uma situação de imunidade fiscal para os proprietários de áreas valiosas, muitas 
vezes retidas para especular, desde que alcançadas pelo conceito de “pequenas glebas rurais”, a 
redação ora proposta restringe a não incidência a imóveis de pequeno valor efetivamente utilizados 
pelos proprietários em atividades rurais.  
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A não incidência sobre imóveis utilizados em outras atividades objetiva tornar possível a cobrança, 
pelos Municípios, nos termos da lei complementar, do imposto predial e territorial urbano sobre sítios 
de recreio e imóveis utilizados para indústria e comercio, embora localizados em zona rural. 
A redação do § 5º objetiva deixar para a lei complementar os critérios da progressividade.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva restringir a não incidência do imposto estadual sobre a propriedade territorial 
rural apenas aos imóveis de pequeno valor, utilizados em atividades agrícolas ou pecuárias, bem 
como estendê-la a áreas rurais destinadas a outras atividades; determinar a não incidência de 
imposto sobre a transmissão "causa mortis" de imóvel unifamiliar de pequeno valor que sirva de 
moradia ao cônjuge sobrevivente ou a herdeiros; e a progressividade das alíquotas desse 
imposto, tudo na forma da lei complementar.  
As preocupações que animaram o Nobre Parlamentar na apresentação da Emenda parecem-nos 
merecedores de acolhimento, em especial no que se refere ao imposto sobre a propriedade territorial 
rural.  
Entendemos mais apropriado, contudo, deixar ao legislador Estadual a previsão das hipóteses de não 
incidência e a fixação das alíquotas do imposto sobre heranças.  
Pela aprovação parcial, na forma do substitutivo. 
   
   EMENDA:13085 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda Modificativa da letra "a" do item II  
do § 11, do item VI do parágrafo 12 e supressiva  
do item V do § 12, todos do artigo 272.  
Dê-se à letra "a" do item II do § 11 e ao  
item VI do § 12 do artigo 272 a seguinte redação,  
suprimindo-se em consequência, o item V do § 12 do  
mesmo artigo.  
Art. 272 - ................................. 
§ 11 - ................................... 
a) - sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 12 - .................................. 
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
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excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   A redação proposta pode truncar a evolução do conceito de produtos industrializados, que se vem 
sedimentando na doutrina e na jurisprudência, a partir do surgimento do ICM, já que a expressão 
passaria a abranger também os produtos semi-elaborados. Quanto ao item VI do § 12, é preferível a 
manutenção do texto vigente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13187 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO ITEM I DO PARÁGRAFO 11  
DO ART. 272  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto 
Parecer:   
   Tecnicamente, a redação preferível é a do texto do projeto, que afasta a possibilidade de 
coincidência do fato gerador do ICM com o do imposto de importação.  
Pele rejeição. 
   
   EMENDA:13190 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Inciso I, do Art. 272  
Exclua-se o termo final "territorial rural"  
e inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
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Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se a alteração proposta ao inciso I do artigo 273, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade. 
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade.  
Parecer:   
   Nada impede que o imposto sobre a propriedade territorial rural alcance as construções suntuárias 
na área rural, desde que os fatores de cálculo do imposto contemplem os casos em que a destinação 
do imóvel não atenda às suas finalidades. Além disso, constituindo-se como elemento de valorização 
da propriedade, entrarão, forçosamente, na composição da base de cálculo do imposto. Assim, é de 
prevalecer a redação do projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13193 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa do parágrafo 3o. do  
artigo 270, aditiva ao parágrafo 11 do artigo 272  
e supressiva do parágrafo 10 do artigo 272.  
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 270 a  
redação abaixo, acrescentando-se o seguinte item  
ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliminando-se, em  
consequência, o item I do parágrafo 10 do artigo 272.  
Art. 270 - ..................................  
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de crédito a que se  
refere a letra "a" do item I do parágrafo 11 do  
artigo 272.  
Art. 272 - ..................................  
§ 11 - ......................................  
incidirá sobre operações de crédito, quando  
relativas a circulação de mercadorias e a  
prestação de serviços realizados para consumidor final. 
Justificativa 
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente as disposições contidas nos preceitos 
emendados, sem alterar-lhes o conteúdo. É que tendo sido prevista, no item I do parágrafo 10 do 
artigo 272 a base de cálculo do ICMS nas operações de crédito direto ao consumidor, inova-se em 
matéria constitucional, regulando-se, assim, em substituição ao citado item, o acréscimo de um item 
ao § 11 do mesmo artigo, que trata de extensões do campo de incidência do aludido imposto 
estadual.  
Por uma questão redacional, no artigo 270, que define a competência impositiva da União, ao excluir-
se a incidência do imposto sobre operações de crédito nessas transações, faz-se referência expressa 
ao dispositivo do artigo 272 que prevê a incidência do ICMS.  
Essas proposições decorrem de exaustivo estudo realizado pelos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciando na “Carta de Canela” a 
mim enviada. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Airton Sandoval quer aperfeiçoar as disposições do Projeto de Constituição 
no que concerne à inclusão no montante sujeito ao ICM dos acréscimos financeiros, excluídos da 
incidência do imposto sobre crédito. Nesse sentido, propõe a supressão do item I do § 10 do art. 272 
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e a inclusão da alínea "a" no item I do § 11, expressando que o ICM incidirá sobre operações de 
crédito, quando relativas a circulação de mercadorias e a prestações de serviços realizados para 
consumidor final. Em decorrência dessas alterações, o § 3o. do art. 270 passaria a se reportar à 
aludida alínea do § 11 do art. 272. Alega, judiciosamente, que o Projeto inova  
em matéria constitucional, regulando a base de cálculo ao invés do objeto da tributação.  
No entender do parecerista, a base de cálculo, o fato gerador e outros aspectos que extrapolam à 
distribuição dos impostos deveriam, todos, ficar no Código Tributário Nacional, afastando da 
Constituição detalhes dessa espécie e que podem precisar de modificações no tempo, além do que 
são de natureza técnica e não basilar.  
A nova versão do Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de Sistematização, 
acertadamente suprime o § 3o. do art. 270, assim como o § 10 do art. 272. Isso vem superar 
o problema suscitado pelo autor da emenda, acolhendo, em parte, a proposta. 
   
   EMENDA:13195 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do parágrafo 9o, do  
artigo 272 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o, do artigo  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os nos.  
10 e 11 e renumerando-se os demais.  
§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10 - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11 - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar em 
sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se, assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de origem e o normalmente 
cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
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Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Canela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e territórios. 
Parecer:   
   A disciplina das alíquotas internas, tal como prevista no projeto, por permitir maior flexibilidade que 
a proposta na emenda, atende melhor à administração colegiada do imposto, por isso que deve 
prevalecer.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13198 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva do parágrafo 3o. do artigo 272.  
Suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 272. 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   O nobre Deputado Airton Sandoval propõe seja suprimido o § 3o. do art. 272 do Projeto de 
Constituição, o qual promete imunidade ao imposto sobre transmissão causa mortis aos bens de 
moradia do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros.  
Em razão do privilégio que o preceito continua e dos erros técnicos, está suprimido na nova versão 
para o Projeto de Constituição, acolhendo, pois, a pretensão do autor da Emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13199 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II do § 10 do artigo 272.  
"II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos." 
Justificativa 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal é 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme constou na “Carta de Canela”, foi aprovada a apresentação da emenda acima, a qual 
busca, basicamente, a justiça fiscal. 
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De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão 
tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final, o ICMS 
seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em desvantagens em relação a 
revendedores não inscritos.  
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICM às operações que destinem 
mercadorias a industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma perfeita equação da carga fiscal 
do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda modificar a redação do item II do parágrafo 10 do art. 272.  
Não obstante a matéria ser de grande interesse para as unidades da Federação, entendemos deva 
ela constar de norma infraconstitucional, em razão de sua especificidade e de suas peculiaridades.  
Assim, convém seja suprimida do Projeto, razão por que discordamos da Emenda proposta. 
   
   EMENDA:13319 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa da letra "a" do item II do  
§ 11, do item VI do § 12 e supressiva do item V  
do § 12, todos do artigo 272.  
Dê-se à letra "a" do item II do § 11 e ao item VI  
do § 12 do Artigo 272 a seguinte redação,  
suprimindo-se em consequência, o item V do § 12 do mesmo artigo.  
Art. 272 - ............................ 
§ 11 - ................................. 
II - ..................................... 
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, inclusive os  
semi-elaborados definidos em lei complementar;  
§ 12 - ............................... 
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   A redação proposta pode truncar a evolução do conceito de produtos industrializados, que se vem 
sedimentando na doutrina e na jurisprudência, a partir do surgimento do ICM, já que a expressão 
passaria a abranger também os produtos semi-elaborados. Quanto ao item VI do § 12, é preferível a 
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manutenção do texto vigente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13334 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Introduzam-se no art. 272 do Projeto de  
Constituição as seguintes alterações:  
I - Dê-se aos atuais §§ 3o., 4o., 5o., 6o. e 10 a seguinte redação:  
"Art. 272 .......................... 
§ 3o. O imposto de que trata o item II não  
incidirá sobre a transmissão, por morte, de bem  
que sirva de moradia ao cônjuge sobrevivente ou,  
em sua falta, a que vivia em companhia do  
falecido, herdeiro quando não tiver o beneficiário  
outros rendimentos além da pensão.  
§ 4o. Relativamente a bens imóveis e  
respectivos direitos, o imposto de que trata o  
item II compete ao Estado da situação do bem,  
relativamente a bens móveis, títulos e créditos, o  
imposto compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o  
doador; se o doador ou o falecido era residente ou  
domiciliado no Exterior, se este último ali  
possuía bens ou teve o seu inventário processado,  
a incidência do tributo observará o disposto em  
lei complementar.  
§ 5o. As alíquotas do imposto de que trata o  
item II serão progressivas.  
§ 6o. O imposto de que trata o item III será  
não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado. A isenção  
ou não incidência, salvo disposição legal em  
contrário, não importará crédito de imposto para  
compensação daquele devido nas operações seguintes.  
................................ 
§ 10. A base de cálculo do imposto a que se refere o item III.  
I - compreende o montante relativo aos  
acréscimos financeiros, inclusive os decorrentes  
das operações de crédito a que se refere o § do art. 270;  
II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando houver  
incidência simultânea dos dois impostos, exceto em  
relação a circulação de mercadorias ou prestação  
de serviços, realizada para consumidor final.  
II - Suprima-se o atual § 5o., renumerando-se  
os parágrafos subsequentes. 
Justificativa 
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No caso de §3º, atual redação é excessivamente abrangente, concedendo imunidade tributária, no 
caso de transmissão de imóvel por morte, simultaneamente ao cônjuge e a qualquer herdeiro que 
este tivesse, sem quaisquer condicionantes e independentemente de sua condição econômica, o que 
invalidava, em grande parte, o efeito pretendido com a instituição do imposto sobre heranças. 
No § 4º, houve equívoco redacional na utilização do termo “ex-proprietário”, nele contido, já que, 
nesse caso, não se refere o texto a qualquer indivíduo que haja anteriormente revestido a condição 
de proprietário do imóvel, e sim aquele que, ao morrer, deixou-o a herdeiro ou legatário, ou, em vida, 
doou-o a terceiro. 
O § 5º prevê a limitação, pelo Senado da República, das alíquotas ou imposto sobre heranças. Tal 
providência tenderia a criar uma das duas situações seguintes: pesada tributação de heranças 
médias ou irrisória tributação de grandes fortunas, o que parece mais provável. Com efeito, torna-se 
difícil estabelecer um valor máximo absoluto, em nível nacional, fixando-se a adequada alíquota. 
Melhor será que cada Estado fixe seus parâmetros, à luz do respectivo panorama econômico. 
No § 6º, eliminou-se o termo “determinação da legislação”, substituindo-o por “disposição legal”. É de 
se lembrar que, nos termos do Código Tributário Nacional, “legislação tributária” é qualquer norma 
administrativa, sem força da lei. 
Quanto ao § 10, deve ficar claro que o objetivo da disposição, relativamente ao item I, é submeter ao 
ICM os acréscimos financeiros decorrentes das vendas a crédito a consumidor final, exonerando-as 
de outra parte, no dispositivo próprio, da incidência do IOF (art. 270, § 3º) no item II, há que se excluir 
da regra ali contida a exceção representada pelas vendas diretas da indústria ao consumidor, que 
devem equiparar-se às vendas ao comércio, já que não se pode discriminar o consumidor que 
adquire os bens no comércio, relativamente ao que transaciona diretamente com a indústria, no que 
se relaciona estritamente à carga tributária que incide sobre a mercadoria objeto da transação. 
Esses os reparos que cabe fazer à redação do art. 272 do Projeto de Constituição. 
Parecer:   
   Outra emenda, cujo acolhimento é proposto, prevê a supressão do § 3o. do artigo 272, motivo que 
impediria o acolhimento desta, na matéria. O mesmo se diga em relação ao § 10.  
Quanto ao § 4o.,seria melhor a redação do projeto, por - que mais sintética.  
No que se refere ao § 5o., propõe-se o seu acolhimento, levando-se o seu conteúdo para o item II do 
artigo 272.  
Relativamente ao § 6o., seria preferível a manutenção da redação do projeto. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13481 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 272  
Inclua-se no art. 272 do Projeto, o inciso V,  
com a seguinte redação:  
"V - Imposto único Sobre Minerais, energia elétrica e combustíveis." 
Justificativa 
Ao propor a extinção do Imposto Único Sobre Minerais – IUM, cuja criação e instituição baseou-se 
exatamente na necessidade de se limitar a carga tributária sobre os minerais, evitando-se torná-los 
gravosos ou até mesmo afastá-los da competitividade de mercado, o Projeto, temerariamente, abre a 
possibilidade de se fazer incidir novos tributos sobre a mineração (Federal – IPI, Imposto de 
Exportação, Imposto de Renda (já suportado pela mineração); Estadual – Adicional do Imposto de 
Renda, ICM; Municipal – Imposto sobre vendas à varejo), além de submetê-la a outros ônus e 
encargos, tipo. “Fundo de Exaustão”; “Indenização ou “royalties” sobre minerais”, “Fundo de 
conservação e recuperação do meio ambiente”, possibilitando, outrossim, o poder de se exigir, pela 
não mais existência da unicidade tributária, o pagamento de taxas não remuneratórias de serviços e 
seus adicionais. 
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Vê-se, pois, que ao se propor o término do Imposto Único Sobre Minerais, estar-se-á ensejando, 
quase certamente, o risco mortal da atividade mineral, diante do sombrio e ilimitado quadro tributário 
proposto, de onde a importância da presente emenda.  
Parecer:   
   O item II do § 7o. do projeto confere à União, através do Senado da República, o controle do 
estabelecimento de alíquotas para os produtos de que trata a emenda, a fim de ajustar o ICMS aos 
objetivos nacionais. Por outro lado, admitida a seletividade do tributo (§ 6o.), terão os Estados e o 
Distrito Federal maior flexibilidade para os ajustes necessários.  
Assim, será preferível a redação do projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13509 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 272:  
"Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
II - transmissão "inter vivos" de imóveis por  
natureza ou acessão física, de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia e as  
servidões, e cessão de direitos à aquisição de  
imóveis, bem como transmissão "causa mortis" de  
quaisquer bens;"  
Em consequência:  
a) acrescente-se ao mesmo art. 272 mais um  
parágrafo com redação igual à do § 2o. do art. 272;  
b) suprimam-se os dizeres "serão progressivas e" do § 5o. do art. 272;  
c) suprimam-se os §§ 2o. e 3o. do art. 273; e  
remunerando-se os demais.  
d) dê-se a redação seguinte ao § 4o. do art. 272:  
" § 4o. - Relativamente a imóveis e  
respectivos direitos, o imposto de que trata o  
item II compete ao Estado da situação do bem;  
relativamente a outros bens, o imposto compete ao  
Estado onde se processar o inventário ou arrolamento". 
Justificativa 
A emenda objetiva, em primeiro lugar, manter a atual competência da tributação nas transmissões de 
imóveis e de heranças a estadual. 
Os municípios já a tiveram, por algum tempo, antes de 1967, porém a experiência não foi de molde a 
recomendar a volta desse tributo à sua órbita. De modo geral, e, principalmente, nos municípios 
menores, as autoridades locais estão muito sujeitas à influência de pressões, por razão de laços de 
amizade, de parentesco, político-partidários, etc., na determinação do valor de avaliação dos imóveis 
para fins de incidência do tributo, quando de sua transmissão. Por outro lado, os Estados já estão 
devidamente aparelhados para proceder às avaliações. Reservando aos Estados a tributação das 
transmissões “inter vivos”, também estes, os Municípios, teriam de organizar mecanismos próprios, 
tanto para avaliação como para a arrecadação do tributo. Haveria assim duplas estruturas voltadas 
para o mesmo fim, importando em gastos economizáveis com a unificação da competência. Além 
disso, poderia a duplicidade de avaliação do mesmo nível, transmitindo simultaneamente ou em curto 
período de tempo por via de doação, ou de morte, e por ato oneroso, importarem valores 
significativamente diferenciados, ensejando penosas discussões judiciais para a fixação do melhor 
critério de avaliação.  
Em segundo lugar, pretende-se excluir da incidência tributária a doação de bens imóveis. A 
transmissão desta espécie de bens efetiva-se, via de regra, pela tradição (Código Civil, art. 620), 
sendo impossível então verificar se ela e feita gratuita ou onerosamente. Mesmo sendo necessário 
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instrumento escrito para efetivá-la, como, por exemplo, nas transferências de ações nominativas ou 
de veículos automotores, é de recear uma enorme evasão do tributo por via de simulações, 
extremamente fáceis, bastando a declaração, no escrito, de ser onerosa a transmissão, embora, de 
fato, seja gratuita. 
A sugestão de suprimir a obrigatoriedade da instituição do imposto progressivo nas heranças, não 
significa que se é contrário a ideia ela é determinada pela inclusão, no “caput”, das transmissões 
“inter-vivos”, nas quais a progressão é inaplicável, pelos subterfúgios que motivaria. Com a 
supressão, a fixação de alíquotas progressivas fica deferida à resolução do Senado, prevista no 
mesmo dispositivo.  
Finalmente, pretende-se deixar claro que também as servidões reais estão excluídas da incidência do 
imposto, para evitar dúvidas na sua constituição. Visto serem diretos inestimáveis, pela 
impossibilidade de atribuir-lhes monetário.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda alterar a relação do inciso II do artigo 272 do projeto, que trata do imposto de 
transmissão "causa mortis" e doação.  
Entendemos que a redação contida no projeto é mais abrangente, ficando sua regulamentação para a 
lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13511 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 272, § 1o.  
Suprima-se "in totum" o parágrafo 1o. do  
artigo 272, do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
É inadmissível que se pretenda onerar ou sobrecarregar, ainda mais, o contribuinte, sobretudo a 
classe média, que, se sabe, já suporta uma carga tributária das mais pesadas do mundo, tendo em 
vista o seu baixo poder aquisitivo. 
Ademais, trata-se de um imposto de competência da União, pela sua própria natureza, não 
justificando, evidentemente, que o Estados e o Distrito Federal possam instituir um adicional relativo 
ao mesmo tributo.  
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:13595 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do artigo 272 a seguinte redação:  
"Art. 272. ............................ 
§ 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual. Nos casos de incidência  
as alíquotas serão fixadas de forma a desestimular  
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a formação de latifúndios e a manutenção de  
propriedades improdutivas." 
Justificativa 
A excessiva concentração da propriedade fundiária constitui inquestionavelmente forte causa dos 
agudos problemas sociais que afligem nosso País.  
Sem perspectiva de vida no seu habitat natural, o homem do campo é forçado a procurar novas 
formas de sobrevivência na periferia dos grandes centros urbanos, formado o que se convencionou 
chamar de “grande exército da reserva”. A demanda por serviço público como água, esgoto, energia 
elétrica, saúde, resulta por reduzir a qualidade de vida dos habitantes já ali instalados, em face da 
rigidez da oferta, que decorre da insuficiência de investimentos dessa natureza. 
O objetivo da emenda é procurar, de alguma forma, atenuar esse quadro, que se nos afigura 
desolador. É isso se processaria utilizando o Imposto Território Rural como desestimulador da 
formação de latifúndios bem como da manutenção de propriedades improdutivas. A medida, de um 
lado, tende a facilitar o acesso e terá pelos que dela necessitam para garantir e seu custeio e de sua 
família, por outro lado, tende gerar número cada vez maior de empregos, na medida em que seu 
proprietário em forçado a dar uma função social à sua propriedade.  
Parecer:   
   Visa a Emenda modificar a redação de dispositivo constante do artigo 272.  
Entendemos que a redação proposta está tecnicamente bem posta, tendo em vista o alcance da 
norma. 
   
   EMENDA:13717 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do artigo  
272, do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"II - Transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos". 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda alterar a relação do inciso II do artigo 272 do projeto, que trata do imposto de 
transmissão "causa mortis" e doação.  
Entendemos que a redação contida no projeto é mais abrangente, ficando sua regulamentação para a 
lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13787 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se no parágrafo 9o. do art. 272, a  
expressão "para consumidor final de mercadorias e  
serviços" por "com não contribuinte do imposto". 
Justificativa 
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Busca-se a substituição do sistema de crédito físico, hoje praticado no Brasil, no tocante ao ICM, pelo 
sistema de crédito financeiro, mais favorável à funcionalidade do sistema econômico-tributário 
nacional. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda alterar a redação do parágrafo 9o. do artigo 272.  
Entendemos que a redação proposta deve ser mantida para deixar clara a figura do consumidor final. 
   
   EMENDA:13891 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 11 do artigo 272, do  
Projeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular;" 
Justificativa 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação. 
Tratar-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a má tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 11 do artigo 272, da expressão “inclusive quando se 
tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço 
prestado no Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País.” 
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar a redação do inciso I da § 11 do artigo 272 do projeto.  
A redação do dispositivo está tecnicamente colocada de forma a alcançar seus precisos objetivos. 
   
   EMENDA:13892 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do artigo 272, do Projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"§ 6o. - o imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
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integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   Pretende a emenda alterar o parágrafo 6o. do artigo 272 do Projeto.  
Tal modificação prejudicará o alcance da norma proposta, eliminando a sua eficácia. 
   
   EMENDA:13907 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o texto da letra “b” do inciso II do § 11 do Art. 272 do Projeto de Constituição: 
Justificativa 
A imunidade fiscal cria desigualdades entre os estados federados. Quando se isentam de tributos e 
não produtos finais, são nítidas as vantagens para os importadores. 
Parecer:   
   Propõe a emenda eliminar a imunidade prevista na letra "b" do inciso II do § 11 do artigo 272, 
relativa a operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos e 
energia elétrica.  
Trata-se de imunidade necessária em função da produção dos mencionados bens, face inclusive a 
integração nacional. 
   
   EMENDA:14054 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Ementa - Suprime o inciso I do art. 272,  
acrescentando-a ao artigo 270.  
"Art. 270 - Compete a União instituir impostos sobre:  
VI - propriedade Territorial Rural;"  
"Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - Transmissão "causa mortis" e... 
Justificativa 
A tributação tem se constituído como um instrumento efetivo dentro do processo desapropriatório 
para aquisição de terras e consecução do propósito de reforma agrária, principalmente através de 
emissão de títulos da dívida agrária, para resgate pelo desapropriado.  
Por outro lado, a adoção por cada estado federativo de legislação específica em relação ao tributo, 
poderá a médio e longo prazo implicar na perda do princípio da uniformidade do tributo.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Joaquim Francisco pretende manter na competência da União o imposto 
sobre propriedade territorial rural, para o que altera os Arts. 270 e 272 do Projeto de Constituição. 
Sustenta que o ITR tem se constituído um instrumento efetivo dentro do processo desapropriatório 
para aquisição de terras e consecução de reforma agrária e que, por outro lado, a adoção pelos 
Estados de legislação específica poderá implicar na perda do princípio da uniformidade do tributo.  
Cumpre registrar aqui que o Governo Federal absorveu o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 
usando exatamente a justificação apresentada pelo nobre Constituinte. Entretanto, nos 18 anos 
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compreendidos entre 1966 e 1983 prevaricou com o tributo, deixando de cobrar mais de 78% do valor 
debitado, favorecendo grandes proprietários e prejudicando os Municípios aos quais a Constituição 
destina o produto. Aliou-se a incompetência com a corrupção administrativa, como é próprio do 
centralismo tributário e governamental.  
Por outro lado, o País apresenta diferenças também em qualidade e aproveitamento dos solos. Não 
há por que deva ser uniformizado o ITR no território todo. Data venia.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14123 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Art. 1o. - Suprimam-se, do artigo 272, do  
Projeto de Constituição, o inciso I e o parágrafo  
segundo, referentes ao Imposto sobre a Propriedade  
Territorial Rural, cuja competência está sendo  
indevidamente transferida aos Estados,  
renumerando-se os demais incisos e parágrafos.  
Art. 2o. Acrescentem-se um inciso IV e dois  
parágrafos, o sexto e o sétimo, ao artigo 273,  
Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
Art. 273. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
I – ............................. 
II - .............................. 
III - ............................. 
IV - propriedade territorial rural.  
§ 1o. - .......................... 
§ 2o. - .......................... 
§ 3o. - .......................... 
§ 4o. - .......................... 
§ 5o. - ........................... 
§ 6o. - O imposto de que trata o inciso IV  
não incidirá sobre glebas de área não excedente a  
um módulo rural, quando as cultive, só ou com sua  
família, o proprietário que não possua outro imóvel.  
§ 7o. - O produto da arrecadação a que se  
refere o inciso IV deste artigo - que será feita  
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma  
Agrária e transferida ao Município da localização  
do imóvel tributado - será aplicado,  
exclusivamente, na área rural, com a construção  
manutenção de estabelecimentos de ensino, a  
construção e conservação de estradas e a  
realização de obras de saneamento básico.  
Art. 3o. Dê-se a seguinte redação ao inciso  
II, do artigo 76, do Projeto de Constituição:  
Art. 276. Pertencem aos Municípios:  
............................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre a propriedade de  
veículos automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa 
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A transferência, aos Estados, da competência para instituir impostos sobre a propriedade territorial 
rural, acarretará graves prejuízos aos juízos aos Municípios brasileiros, que enfrentam sérias 
dificuldades para o atendimento aos seus encargos básicos.  
Permitirá, ainda, que os tributos pagos pelos agricultores sejam utilizado na realização de obras 
suntuosas nas capitais dos Estados, cujos governantes, quase sempre, se esquecem das 
necessidades do Interior. 
Manter esse imposto na esfera municipal, vinculando sua aplicação no desenvolvimento da área 
rural, é obra de inteira justiça.  
Pretendemos, ainda, que sua arrecadação continue sendo feita, como até agora, pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que possui toda uma estrutura para a realização dessa 
tarefa.  
Parecer:   
   Quer a emenda manter o imposto sobre propriedade territorial rural na competência municipal.  
Tal modificação quebraria o equilíbrio das receita públicas que o projeto estabeleceu. 
   
   EMENDA:14280 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do artigo  
272, do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos." 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda alterar a relação do inciso II do artigo 272 do projeto, que trata do imposto de 
transmissão "causa mortis" e doação.  
Entendemos que a redação contida no projeto é mais abrangente, ficando sua regulamentação para a 
lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14290 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., art. 272, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, que  
outorga aos Estados e Distrito Federal a  
possibilidade de se instituir adicional ao imposto  
sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seis impostos (5 federais e mais o IS municipal), já é suficiente para dotar os Estados de 
excelente arrecadação. 
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A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o despropósito da medida. 
Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível o 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência, Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:14293 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do item II, do § 11, do  
art. 272 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
O dispositivo, tal como se encontra no texto do Projeto, diz que o ICHS (novo ICM) não incide sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos deles 
derivados, e energia elétrica. 
O preceito prejudica sensivelmente os interesses do Estado do Paraná, pois não permite a tributação 
do fornecimento de energia elétrica para outros Estados. 
É sensível que o texto não veda a tributação do álcool combustível, pois traria prejuízos aos Estados 
Nordestinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da incidência do ICMS veio tranquilo. 
Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da operação interestadual com energia elétrica. 
Parecer:   
   Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que as alterações propostas comprometerão os objetivos visados naquelas normas, 
descaracterizando o seu alcance. 
   
   EMENDA:14328 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Modificativa  
Dispositivos Emendados: Art. 272 (§ 1o., § 11  
- Item II-a e § 12 Item V)  
Art. 277 (Item II e § 2o.)  
Art. 266 (Item III)  
a) Suprima-se os dispositivos do Projeto abaixo indicados:  
I - § 1o., do Art. 272  
II - alínea a, do Item do § 11, do Art. 272  
III - Item V, do § 12, do Art. 272  
IV - Item II e § 2o., do Art. 277  
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b) Dê-se, em sequência, a seguinte redação ao  
item III, do Art. 266  
Art. 266 - ..................................  
III - Instituir isenções de tributos de  
competência estadual ou municipal, ressalvados os  
casos de relevante interesse nacional, garantida a  
indenização financeira dos Estados e Municípios  
afetados, na forma da lei complementar. 
Justificativa 
O Projeto, a nosso ver, manteve algumas distorções constantes do Relatório da Comissão do 
Sistema Tributário, Orçamentos e Finanças, no Capítulo que disciplina o novo sistema tributário 
nacional, as quais, por se referirem a matérias correlatas, a presente emenda procura corrigir 
conjuntamente. 
Com efeito, o Projeto estabelece, em primeiro lugar, imunidade fiscal para as exportações de 
produtos industrializados (alínea a, item II, § 11, Art. 272) e serviços e outros produtos objeto de 
negociação com o Exterior (Item V, § 12, Art. 272), o que constitui nítida imperfeição de natureza 
técnica.  
Em seguida, como forma de ressarcimento dos Estados e Municípios, afetados pela queda de receita 
decorrente da imunidade supra-citada, o Projeto incorre em novas distorções, quais sejam:: 

a) O estabelecimento da faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um 
adicional, de até 5%, sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (§ 1º, 
Art. 272); 

b) A criação de “fundo” composto por dez por cento do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
destinado aos Estados e Distrito Federal na proporção de suas exportações de produtos 
industrializados, respeitado o limite máximo de vinte por cento. (Item II e § 2º, do Art. 277).  

Ora, nem a imunidade fiscal deve constituir matéria constitucional, nem tampouco a compensação 
financeira engendrada afigura-se-nos racional e correta, senão vejamos. 
Inicialmente, parece-nos muito mais lógico evitar a concessão, através da Constituição, de 
imunidades e isenções fiscais, transferindo-se para lei complementar essa competência, bem como a 
da indenização dos Estados e Municípios eventualmente prejudicados, como ora estamos propondo. 
Os incentivos às exportações são objeto de política econômica e, por isso, passíveis de mudanças 
com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de 
constituição.  
Deste modo, devem ser transferidos para a legislação complementar as definições especificas acerca 
da questão, as quais poderão variar a ser ajustadas em função dos eventuais interesses do País.  
Assim é que, visando corrigir essa imperfeição, estamos propondo a supressão da alínea a, do item 
II, do § 11, do Art. 272, e do item V, do § 12, do Art. 272, prevendo-se, compensatoriamente, 
dispositivo que obrigue a União a indenizar os Estados e Municípios de possíveis prejuízos oriundos 
de isenções totais ou parciais de impostos concedidos por interesses nacional, de conformidade com 
o que dispuser a lei complementar. 
Prevalecendo nossa sugestão, a Lei federal garantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de 
benefício fiscal ou outros considerados de relevante interesse da economia nacional e, por outro lado, 
estabeleceria a forma e os montantes dos ressarcimentos financeiros aos Estados e ou Municípios, 
de modo que não sejam estes prejudicados como atualmente, com perdas irreparáveis de receita.  
Garantida a indenização aos Estados e Municípios, cessam as razões para as já mencionadas 
instituição do adicional de 5% do imposto de renda e criação do fundo de ressarcimento das 
exportações. (§ 1º, do Art. 272 e item II e § 2º, do Art. 277). 
Se , por outro lado, se argumentar que a destinação de 10% do produto de arrecadação do IPI para o 
Estado onde se situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional de distribuição de 
receita da União, e não de compensação de perda de arrecadação, lembramos que para isto existem 
os Fundos de Participação, além do que o incentivo em questão beneficiará, basicamente, os 
Estados mais ricos do País. Ressalte-se que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais absorveram, 
respectivamente, 53%, 12% e 11% da arrecadação desse imposto em 1986. Carece, pois, de 
sustentação o item II, do Art. 277 do Projeto. 
Acrescente-se que, no tocante à faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um 
adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estarão estes inevitavelmente, 
sujeitos a uma guerra fiscal, do que redundará graves riscos para a sobrevivência do próprio Sistema 
Tributário Nacional.  
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Trata-se, além disto, de dispositivo que estabelece evidente conflito de competência tributária entre a 
União, de um lado, e os Estados e o Distrito Federal, de outro. 
Por fim, não nos parece também ser este o caminho mais adequado para se gerar receita para os 
Estados, mesmo porque somente àqueles mais ricos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) 
contrariam com potencial significativo de tributação, ainda assim em detrimento da União.  
Parecer:   
   Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado descortino do proponente, nossa convicção é 
de que a matéria em questão recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:14336 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 272, do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
outorga aos Estados e Distrito Federal a  
possibilidade de se instituir adicional ao imposto  
sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seis impostos (5 federais e mais o IS municipal), já é suficiente para dotar os Estados de 
excelente arrecadação. 
A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o despropósito da medida. 
Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível o 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência, Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:14433 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 272  
Suprima-se a alínea "b" do inciso "II"  
Parágrafo 11 do Art. 272 do Projeto de  
Constituição do Nobre Relator:  
Art. 272 - ..................................  
Inc. II - ....................................  
Aln. b) - Suprima-se 
Justificativa 
O dispositivo afronta o interesse das Unidades Federadas que exportam para outras, petróleo, 
derivados e energia e, entre os maiores prejudicados desponta o PARANÁ, que produz 40 (quarenta) 
milhões de quilowatts horas e consome apenas 8 (oito) milhões. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 418  

 

Entre outras, a não incidência do ICM, na exportação de petróleo, energia e derivados para outros 
Estados, é inaceitável pelas razões seguintes: 

1) Porque é tecnicamente injustificável. Consagra a incidência na ponta do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios Constituintes ao se ao se remodelar o ICM. 

2) Do ponto de vista sócio-econômico-Político, implica em consagrar-se um absurdo que 
beneficiará os estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores. 

3) Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os estados produtores estariam, 
na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No norte-Nordeste para a Bahia seriam punidos porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. 

Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, de plataformas 
marítimas ricas em petróleo. E o próprio estado do Amazonas onde recentemente descobriu-se 
enormes lençóis petrolíferos. 
4) Não em sentido premiar estados consumidores em detrimento de estados produtores, pois, nestes 
a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às custas do desconforto da 
população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização de enormes áreas de terra 
(E NO CASO DO PARANÁ, DE TERRAS FÉRTEIS). 

5) Trata-se de casuísmo injustificável que beneficiará notadamente o estado de São Paulo, o 
estado economicamente mais forte da Federação que se locupletou, a custo de outros 
estados notadamente do Paraná, pois o Paraná não poderá tributar a energia exportada para 
São Paulo, São Paulo tributará a energia que não produziu, essa energia será agregada 
como “insumo” no custo de indústria Paulista cujos produtos serão consumidos noutros 
estados, inclusive no Paraná. Como o ICM é um imposto indireto cuja carga tributária é 
suportada pelo consumidor final dos produtos, o que acontecerá em termos práticos é que os 
estados consumidores vão arcar com o ônus do imposto. O Paraná é um grande consumidor 
de produtos industrializados em São Paulo. Logo São Paulo vai exportar o imposto pertinente 
a uma energia que não produziu para o próprio estado produtor dessa energia. Assim, o 
Paraná produz a energia, nada recebe de imposto ao exportá-la, e ainda lhe será repassado 
(embutido no preço das mercadorias) o imposto sobre a energia paga a São Paulo. Trata-se 
de rematado absurdo. 

É, pois, oportuna, necessário acima de tudo justa a supressão de tal proposta. 
Parecer:   
   Propõe a emenda eliminar a imunidade prevista na letra "b" do inciso II do § 11 do artigo 272, 
relativa a operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos e 
energia elétrica.  
Trata-se de imunidade necessária em função da produção dos mencionados bens, face inclusive a 
integração nacional. 
   
   EMENDA:14434 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do artigo 272, do Projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
" § 6o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
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A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   Pretende a emenda alterar o parágrafo 6o. do artigo 272 do Projeto.  
Tal modificação prejudicará o alcance da norma proposta, eliminando a sua eficácia. 
   
   EMENDA:14435 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 11 do artigo 272, do  
Projeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
" I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular;" 
Justificativa 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação. 
Tratar-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a má tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 11 do artigo 272, da expressão “inclusive quando se 
tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço 
prestado no Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País.” 
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar a redação do inciso I da § 11 do artigo 272 do projeto.  
A redação do dispositivo está tecnicamente colocada de forma a alcançar seus precisos objetivos. 
   
   EMENDA:14539 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: - Art. 272  
O inciso II do § 7o. do art. 272 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 272. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - ........................................  
IV - ........................................  
§ 7o. ......................................  
I - ........................................  
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II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica e com  
petróleo, inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados, e nuclear." 
Justificativa 
A ideia é unificar, na área tributária, a participação do Senado Federal na determinação das alíquotas 
de Imposto de Circulação de Mercadorias – ICM – no campo dos combustíveis energéticos. 
O combustível nuclear é típico. Resulta do processamento industrial do urânio, e é utilizado em 
centrais nucleares geradoras de energia elétrica. Ele se apresenta sob a forma de barras agrupadas 
em feixes, sendo cada uma delas composta de um cilindro metálico contendo pastilhas de urânio 
enriquecido. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Christovam Chiaradia pretende inserir, na resolução prevista para o Senado 
baixar estabelecendo as alíquotas aplicáveis às operações intraestaduais sujeitas ao ICMS, a energia 
nuclear (Art. 212, § 7o, II).  
Tratando-se de imposto atribuído aos Estados, quanto menos a União interferir melhor será para 
resguardar a autonomia implícita a uma Federação que se quer reconstruir. Na verdade, o Senado da 
República nem deveria fixar alíquota nenhuma nas operações internas dos Estados, no 
entendimento deste parecerista. merecendo supressão todo o item objeto da emenda.  
Aliás, mesmo alíquotas aplicáveis às operações interestaduais parecem conflitantes com a proibição 
constitucional para os Estados e os Municípios estabelecerem diferenças tributária entre bens e 
serviços em razão da procedência ou destino (Art. 268 do Projeto de Constituição mantém essa 
tradicional proibição).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14572 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 272, do Projeto  
elaborado pela Comissão de Sistematização, o  
seguinte parágrafo:  
§ 13. - Cada Estado recolherá 15% do Imposto  
Sobre Operações Relativas à Circulação de  
Mercadorias, constituindo o Fundo de Equalização  
Nacional - FEN, sendo o valor global do mesmo  
distribuído aos Estados e Territórios  
proporcionalmente a população de cada um e  
inversamente proporcional a tributação "Per Capita". 
Justificativa 
As injustiças sociais se originam das diferenças de rendas entre pessoas físicas, entre regiões de um 
mesmo país e entre as nações, conforme nos ensina a Mater et Magistra.  
Cabe a União corrigir as desigualdades existentes entre pessoas físicas e entre os Estados. Para o 
primeiro caso o Imposto de Renda serve como instrumento de diminuição dessas diferenças de 
riquezas, tributando mais quem ganha mais e beneficiando toda a população com a aplicação dos 
recursos arrecadados. 
É preciso criar um outro instrumento fiscal semelhante para diminuir as diferenças entre os Estados, 
ou seja, retirar uma pequena parcela de todos eles e redistribuir segundo a população e segundo o 
inverso da tributação “Per Capita” de cada um. 
A proporcionalidade diretamente à população é óbvia, porque o Estado mais populoso tem mais 
necessidade de recursos e ao inverso da tributação “Per Capita” porque este é um índice do 
desenvolvimento de cada Estado.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos quer acrescentar o § 13 ao Art. 272 do Projeto de 
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Constituição, obrigando cada Estado a recolher 15% do Imposto sobre Circulação de mercadorias 
para um Fundo de Equalização Nacional, para que o valor global seja distribuído aos Estados e 
Territórios proporcionalmente à população de cada um e inversamente proporcional à tributação "per 
capita".  
Salvo melhor juízo, a pretensão fere a autonomia de uma Federação Republicana, ainda mais 
quando a Assembleia Nacional Constituinte recebeu a missão de restaurar os princípios federativos, 
pondo termo à centralização e à interferência da União nos negócios dos Estados e dos Municípios.  
No mérito, a equalização é uma ficção, não sendo obtenível em nenhum país de dimensões 
continentais, em que, inevitavelmente, ocorrerão disparidades inter-regionais e mesmo intra-regionais 
e até intra-estaduais. E se viável fosse a "equalização", seria iminentemente injusta, promovendo 
a igualdade independentemente do mérito, da atividade e da criatividade. A distribuição de receita em 
proporção inversa à receita tributária "per capita" desestimularia até o esforço para melhorar a 
arrecadação e a instituição ou o aumento de tributos, politicamente sempre desgastante. E a 
distribuição proporcional à população, não parece favorecer a contenção reprodutiva e que gera 
crescentes reclamos de serviços públicos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14838 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Inclua-se no Artigo 272 do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, o seguinte parágrafo:  
§ 13. - É proibida a criação de tributos  
estaduais que obriguem aos contribuintes de um  
Estado a recolherem impostos a outro Estado,  
excetuando-se o que estabelece este Artigo, quando  
o fato gerador for referente ao consumidor final. 
Justificativa 
Durante mais de 50 anos os contribuintes das regiões periféricas têm contribuído, sob a forma de 
tributos estaduais, para a fazenda dos Estados mais desenvolvidos.  
Isto se dá porque o Código Tributário Brasileiro obriga a tributação todas as operações, creditando o 
contribuinte pelo valor pago na operação anterior.  
Assim, nos Estados que têm déficit no comércio de vias internas (apesar na sua maioria obterem 
superávit no comércio exterior), os contribuintes mesmos passam a recolher mais impostos aos 
Estados que têm superávit nesse tipo de comércio, do que recebem dos contribuintes dos Estados 
desenvolvidos.  
Essa sistemática foi estabelecida tanto pelo Decreto Lei 915, de 01 de dezembro de 1938, quanto 
pelo atual Código Tributário Brasileiro que criou o ICM.  
Essa transferência de recursos, dos Estados mais pobres para os Estados mais desenvolvidos, tem 
sido uma das causas do aumento das disparidades regionais e tem que ser eliminada por um dever 
de justiça social. 
Ao mesmo tempo, se queremos diminuir as desigualdades regionais e tem que ser eliminada por um 
dever de justiça social.  
Ao mesmo tempo, se queremos diminuir as desigualdades regionais é necessário que a União aloque 
maiores recursos na região mais pobre do País, deixando de fazê-lo quando a mesma ultrapassar o 
estado de pobreza. 
Parecer:   
   A sistemática prevista para o ICMS permite minorar o problema das desigualdades regionais, 
relativamente à produção e ao consumo de mercadorias. O princípio proposto, todavia, dada a sua 
abrangência, não seria admissível num território sob a mesma soberania, ainda que de dimensões 
continentais, como é o Brasil, na sua grandeza.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:14905 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do item VI, do § 12, do art.  
272, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 272 - ........................ 
§ 12. - .............................. 
Item VI - prever casos de manutenção e de  
estorno de crédito, relativamente a exportações,  
para outro Estado e para o exterior, de serviços e  
de mercadorias." 
Justificativa 
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estímulo às exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado internacional permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   Não é imprescindível seja a matéria tratada objeto de norma constitucional. Casos de exceção à 
sistemática do ICMS poderão ser disciplinados por lei complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14907 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do § 9o., do art. 272 e  
aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o., do art.  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os nº.s  
10 e 11 e renumerando-se os demais.  
§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10 - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11 - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
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Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricante e fornecedores. 
Propõem-se, assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente do Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que,  no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto cobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto ás operações com consumidores finais, não contribuintes, mantêm-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Canela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma rigidez incompatível com as características que o projeto pretende imprimir 
ao novo ICMS, que será seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços por ele 
alcançadas. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14908 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do item I do § 11 do art. 272.  
I - Incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo de estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimentos  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   A redação do projeto é mais consentânea com a sistemática do ICMS, com a vantagem de 
espancar, liminarmente, qualquer confusão com a incidência do imposto de importação.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:15047 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea "b" do item II do § 11, do art. 272, do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Não se justifica a isenção proposta no dispositivo citado, que prejudicará aos Estados produtores de 
energia elétrica, petróleo e combustíveis.  
Com a previsão do texto Constitucional, de que as alíquotas para esses fatos geradores serão fixados 
pelo Senado Federal, a imunidade e perfeitamente dispensável.  
Parecer:   
   A alínea que a emenda visa a suprimir é útil e, mais do que isso, necessária, tendo em vista a 
natureza das mercadorias, essenciais às atividades produtivas, não podendo, por isso, ser oneradas 
por tributação interestadual, inclusive porque alguns Estados as produzem para suprimento dos 
demais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15105 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MACHADO ROLLEMBERG (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 272, parágrafo 11,  
II, B -, do Projeto de Constituição.  
Suprima-se a expressão:  
"... petróleo, inclusive combustíveis  
líquidos e gasosos dele derivados e..." 
Justificativa 
Ao que parece, misturaram-se coisas diversas, que não toleram a pretendida assemelhação. 
A negociação de energia elétrica, como base de imposição pelo imposto estadual de vendas 
mercantis, é uma novidade marcante, que provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação 
apropriada. 
Parece razoável, assim, que se queira afastar a incidência do tributo estadual nas operações que 
envolvam mais de um Estado, tanto mais que a produção de energia elétrica é, atualmente, 
concentrada em avultadas unidades de geração, localizadas em alguns Estados, grandes 
exportadores desse bem. 
Já no tocante ao petróleo e seus derivados, o panorama é totalmente diverso. 
Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Considerações (anterior à E.C. nº 18/65) os Estados cobravam 
esse imposto sobre as operações com combustíveis líquidos e gasosos; portanto, existe experiência 
acumulada acerca de tal imposição, que historicamente pertencia aos Estados. 
Além disso, o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos são mercadorias como outras quaisquer, 
de modo que a regulamentação da prática impositiva não exigirá esforço de adaptação, quando 
comprada com sistema vigente. 
Não parece, assim, que haja motivo que justifique a não incidência do tributo mercantil estadual nas 
operações entre Estados privando os produtores de receita legítima. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte João Machado Rollemberg quer que permaneça no campo de incidência do 
ICMS o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. Nesse sentido, suprime da 
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pretendida não incidência esses produtos, deixando apenas a energia elétrica (Art. 272, § 11, item II, 
alínea "b"). Diz que misturam-se coisas diversas, que não toleram a pretendida semelhança; que é 
uma novidade marcante a negociação de energia elétrica, como base de imposição pelo 
imposto estadual de vendas mercantis; que no tocante ao petróleo e seus derivados, os Estados 
cobravam o antigo Imposto sobre Vendas e Consignações, existindo experiência acumulada acerca  
de tal imposição; que o petróleo e os combustíveis são mercadorias como outras quaisquer.  
O problema suscitado pela emenda parece evidenciar quanto é conveniente transferir para o Código 
Tributário ou outra lei complementar as incidências e não incidências que o invocado parágrafo 
pretende disciplinar em nível constitucional!  
Mas a minuta de nova versão para o Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de 
Sistematização, repete no particular o texto anterior. 
   
   EMENDA:15192 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do artigo 272, do Projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"§ 6o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   Embora consubstancie exceção à regra geral da não-cumulatividade, a ressalva é útil no sentido de 
restringir as isenções a determinadas operações, que devam ser desoneradas. Sua extensão às 
operações subsequentes dependerá do exame de cada caso. A Emenda Constitucional no. 23, aliás, 
foi editada tendo em vista esse objetivo, havendo contribuído para o aperfeiçoamento da 
administração do tributo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15196 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 11 do artigo 272, do  
Projeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"I - incidirá sobre a entrada, em  
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estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular;" 
Justificativa 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação. 
Tratar-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a má tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 11 do artigo 272, da expressão “inclusive quando se 
tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço 
prestado no Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País.” 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Max Rosenmann quer alterar o item I do § 11 do Art. 272 do Projeto de 
Constituição, suprimindo da incidência os bens destinados a consumo ou ativo fixo 
do estabelecimento e os serviços prestados no exterior. Diz que, com a emenda, restaura o princípio 
estabelecido pela Emenda N. 18/65 e que o Estado deve saber renunciar a uma tributação no 
presente para que possa se beneficiar de muitas tributações no futuro, como os bens de capital.  
Na verdade, os fatos geradores do ICM e de outros impostos melhor caberiam no Código Tributário 
Nacional, evitando polêmicas casuísticas como a suscitada na Emenda sob exame.  
No mérito, os argumentos são de serem apreciados com maior vagar.  
A minuta de nova versão do Projeto, elaborada pela Comissão de Sistematização, repete o texto 
anterior, com todos  
seus detalhes. 
   
   EMENDA:15198 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 272, do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
outorga aos Estados e Distrito Federal a  
possibilidade de se instituir adicional ao imposto  
sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seis impostos (5 federais e mais o IS municipal), já é suficiente para dotar os Estados de 
excelente arrecadação. 
A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o despropósito da medida. 
Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível o 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência. Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:15205 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do artigo 272  
do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos." 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do  imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda alterar a relação do inciso II do artigo 272 do projeto, que trata do imposto de 
transmissão "causa mortis" e doação.  
Entendemos que a redação contida no projeto é mais abrangente, ficando sua regulamentação para a 
lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15221 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do item II, do § 11, do  
art. 272 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"b") sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados." 
Justificativa 
O dispositivo, tal como se encontra no texto do Projeto, diz que o ICMS (novo ICM) não incide sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos deles 
derivados,  e energia elétrica. 
O preceito prejudica sensivelmente os interesses do Estado do Paraná, pois não permite a tributação 
do fornecimento de energia elétrica para outros Estados. 
É sensível que o texto não veda a tributação do álcool combustível, pois traria prejuízos aos Estados 
Nordestinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da incidência do ICMS veio tranquila. 
Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da operação interestadual com energia elétrica. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Max Rosenmann pretende seja alcançado pela incidência do ICMS a 
energia elétrica mesmo sobre operações que destinem a energia a outros Estados. Nesse sentido, 
suprime a energia na exclusão feita no Art. 272. § 11, item II, alínea "b". Alega que a intributabilidade 
de energia elétrica fornecida a outros Estados prejudicaria sensivelmente os interesses do Estado do 
Paraná e que é discriminatória, ao deixar de adotar idêntica exclusão sobre o álcool combustível.  
Salvo melhor juízo, toda essa matéria deveria ser regida no Código Tributário Nacional ou outra lei 
complementar, pois não tem sentido a Constituição entrar nesses detalhes. No mérito, parece 
procedente a reivindicação, à qual poderia ser aditado o respeito à autonomia federativa, para deixar 
o assunto a critério de cada Estado.  
Todavia, a minuta da nova versão do Projeto de Constituição repete o texto anterior, na parte em 
questão. 
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   EMENDA:15237 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa do parágrafo 3o. do  
artigo 270, aditiva ao parágrafo 11 do artigo 272  
e supressiva do item I do parágrafo 10 do artigo 272.  
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 270 a  
redação abaixo, acrescentando-se o seguinte item  
ao parágrafo 11 do artigo 272, renumerando-se os  
demais, e eliminando-se, em consequência, o item I  
do parágrafo 10 do artigo 272.  
"Art. 270. - ................................  
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de crédito a que se  
refere o item II do parágrafo 11 do artigo 272.  
............................................  
Art. 272. - ................................  
§ 11 - ......................................  
II - incidirá sobre operações de crédito,  
quando relativas a circulação de mercadorias e a  
prestações de serviços realizadas para consumidor final." 
Justificativa 
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente as disposições contidas nos preceitos 
emendados, sem alterar-lhes o conteúdo. É que tendo sido prevista, no item I do parágrafo 10 do 
artigo 272 a base de cálculo do ICMS nas operações de crédito direto ao consumidor, inova-se em 
matéria constitucional, regulando-se, assim, em substituição ao citado item, o acréscimo de um item 
ao § 11 do mesmo artigo, que trata de extensões do campo de incidência do aludido imposto 
estadual.  
Por uma questão redacional, no artigo 270, que define a competência impositiva da União, ao excluir-
se a incidência do imposto sobre operações de crédito nessas transações, faz-se referência expressa 
ao dispositivo do artigo 272 que prevê a incidência do ICMS.  
Essas proposições decorrem de exaustivo estudo realizado pelos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciando ne “Carta de Canela” a 
mim enviada. 
Parecer:   
   O problema colocado pelo Autor da Emenda abrange aspectos polêmicos, que nos levam a 
reconhecer que os arts. 270, § 3º e 272, § 10 do Projeto de Constituição não têm condições 
de progredir como estão. Somos, assim, pela supressão dos referidos dispositivos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15238 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda substitutiva do parágrafo 9o. do artigo 272 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o. do artigo 272,  
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acrescentando-se dois parágrafos, com os  
números 10 e 11, e renumerando-se os demais.  
"§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10. - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual quando o  
destinatário for contribuinte do imposto; ou  
II - a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte.  
§ 11. - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
reunidos em Canela, no Rio Grande do Sul, entre os dias 7 e 8 do corrente mês. 
Parecer:   
   Pretende o eminente Constituinte Antonio Britto estabelecer regra geral quanto ao ICMS no sentido 
de que as alíquotas internas não possam ser inferiores às previstas para as operações interestaduais, 
sob § 9o do Art. 272. O texto o Projeto também faz isso, mas começa admitindo deliberação em 
contrário dos Estados e do Distrito Federal, e ainda reputa como operações e prestações internas as 
interestaduais realizadas para consumidor final de mercadorias e serviços.  
Acrescenta parágrafo estabelecendo que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços 
a consumidor final localizado em outro Estado, seja adotada a alíquota interestadual quando o 
destinatário for contribuinte do imposto e a alíquota interna quando o destinatário não for 
contribuinte.  
Adita outro parágrafo para dispor que, na hipótese de o destinatário ser contribuinte situado em outro 
Estado, a este caberia a diferença entre a alíquota interna e a interestadual.  
A questão trazida pela emenda sob exame, com os detalhes que abordam as diferentes situações, 
está aconselhando que esse assunto seja transferido para lei complementar.  
Mas, salvo melhor juízo, disposições dessa natureza estariam conflitando com a proibição tradicional 
nas Constituições brasileiras, dos Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerem 
diferença tributária em razão da procedência ou destino dos bens. A proibição é repetida sob art. 268 
do Projeto.  
Contudo, a minuta de nova versão do projeto preparada pela Comissão de Sistematização, repete a 
redação anterior. 
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   EMENDA:15239 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272:  
Dê-se a seguinte redação ao item I do § 11 do art. 272:  
"I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do Exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviço prestado no  
Exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País." 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complemetar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   A redação do projeto melhor se compagina com a sistemática do ICMS, tendo a vantagem de 
afastar confusão com a incidência do imposto de importação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15240 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa da alínea "a" do item II  
do § 11 e do item VI do § 12, e supressiva do item  
V do § 12, todos do artigo 272.  
"Art. 272 - ................................  
§ 11 - ......................................  
II - ........................................  
"a") sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
............................................  
§ 12 - ......................................  
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VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias." 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de produto “industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar, possibilita que a imunudade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, 
de forma a evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo às exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado internacional permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Por fim, a retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção do imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 266. 
Importante destacar que as proposições acima foram objeto de estudo e aprovação por parte dos 
Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos 
nos dias 7 e 8 de agosto de corrente em Canela, Estado do Rio Grande do Sul, conforme constou no 
documento denominado “Carta de Canela”.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte Antonio Britto propõe que na imunidade ao ICM para os produtos 
industrializados destinados ao exterior (Art. 272, § 11, II. a), sejam excluídos os semi-elaborados 
definidos em lei complementar; que a lei complementar preveja também casos de estorno de crédito, 
além dos casos de manutenção de crédito, relativamente a exportações, para outros Estados e para 
o exterior, de serviços e de mercadorias (Art. 272, § 12, IV); a que essa lei não possa excluir da 
incidência do ICM, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos 
especificados no Projeto, suprimindo o item V do § 12 do mesmo Art. 272.  
Em respeito à autonomia federativa dos Estados e sob os aspectos técnicos e financeiros, afiguram-
se procedentes as postulações da emenda sob exame.  
Na verdade, toda essa matéria deveria ser transferida ao Código Tributário Nacional ou a outra lei 
complementar, deixando na Constituição apenas o básico. A Carta Federal será apequenada se falar 
em créditos, estornos e outros detalhes técnicos.  
Todavia, a minuta de nova versão para o Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de 
Sistematização, repete o texto anterior, quanto aos aspectos abordados. 
   
   EMENDA:15242 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se nova redação ao § 12 do art. 272.  
"§ 12. Cabe à lei complementar:  
I - indicar outras categorias de  
contribuintes além daquelas nele mencionadas;  
II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  
III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  
IV - fixar o local das operações relativas à  
circulação de mercadorias e das prestações de  
serviços; e  
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V - regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão autorizados." 
Justificativa 
De acordo com o Projeto de Constituição, o parágrafo está subordinado em sete itens, alguns 
plenamente dispensáveis e outros inadequados.  
O item I tornou-se dispensável face à nova redação dada ao item III do “caput”. 
O item II sofreu mero aperfeiçoamento, suprimindo-se a expressão “os casos de”, dispensável e 
inadequada.  
O item V, na verdade faria ressurgir a figura da isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando o disposto no item III do artigo 204. 
O item VIII, que transformei no V, praticamente manteria a atual forma de concessão de isenções, 
isto é, através do COFAZ, conselho de Política Fazendária. Entendo, porém, que as isenções, 
incentivos e benefícios fiscais devam ser concedidos por LEI ESTADUAL e apenas autorizados em 
Convênio com o objetivo de serem evitadas as chamadas “guerras fiscais” entre os Estados.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda, em síntese, suprimir os itens V e VI do § 12 do art. 272, do Projeto da 
Comissão de Sistematização, e, em consequência, renumerar para V o atual item VII do referido 
parágrafo, com pequena alteração redacional.  
Inobstante os respeitáveis argumentos do nobre Constituinte, - de conformidade com as 
recomendações técnicas acolhidas pela vontade política majoritária optamos por manter as 
disposições de ambos esses itens como hipóteses explicitas a serem, oportunamente, reguladas em 
lei complementar, de âmbito nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15246 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se nova redação ao item II do § 10 do art. 272.  
"II - não compreende o montante do Imposto  
sobre Produtos Industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos." 
Justificativa 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal é 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme constou na “Carta de Canela”, foi aprovada a apresentação da emenda acima, a qual 
busca, basicamente, a justiça fiscal. 
De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão 
tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final, o ICMS 
seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em desvantagens em relação a 
revendedores não inscritos.  
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICM às operações que destinem 
mercadorias a industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma perfeita equação da carga fiscal 
do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Antonio Britto quer que na base de cálculo do imposto sobre circulação de 
mercadorias não seja incluído o montante do IPI mas só quando a operação seja realizada entre 
contribuintes e com produto destinado à industrialização ou comercialização. O texto do Projeto de 
Constituição prevê a exclusão abrangentemente, quando a operação configure hipótese de incidência 
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dos dois impostos (§ 10, II, do Art. 272). Invoca reivindicação nesse sentido dos Secretários de 
Fazenda ou de Finanças dos Estados e alega que a redação do Projeto permitiria a evasão tributária 
nas operações realizadas diretamente entre fabricante e consumidor final.  
Salvo melhor juízo, a Constituição não deve esmiuçar os problemas de incidência. Na verdade, a 
base tributável melhor estaria no Código Tributário Nacional, podendo ser suprimido todo o § 10.  
De qualquer forma, parece razoável estabelecer regra única. Se o IPI não deve ser incluído no valor 
sujeito ao ICM, isso deveria ocorrer independentemente de fenômenos mercantis: venda direta ou 
com um ou mais intermediários.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15248 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se o § 3o. do art. 272. 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   A supressão foi acolhida "in totum". 
   
   EMENDA:15255 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se nova redação ao § 1o. do art. 272.  
"§ 1o. Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional ao imposto sobre a  
renda e proventos de qualquer natureza até o  
limite de cinco por cento, do valor do imposto  
devido à União por pessoas físicas ou jurídicas  
residentes ou domiciliadas nos respectivos  
territórios, conforme estabelecido em lei complementar." 
Justificativa 
O acréscimo da parte final do parágrafo visa a permitir que a lei complementar determine a 
descentralização da apuração do imposto de renda, de modo a tornar o instrumento eficiente para 
aqueles Estados que não possuem, em seu território, os estabelecimentos matrizes de pessoas 
jurídicas.  
Caso mantenha-se a redação proposta no projeto, estaremos permitindo um verdadeiro absurdo, qual 
seja, a possibilidade de um Estado tributar a renda gerada ou retida em outro. Desta forma, o 
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instrumento estará sendo concentrador de renda nas regiões mais ricas, o que acredito, não seja o 
nosso objetivo. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Antonio Britto quer acrescentar exigência de lei complementar para regular 
a inovação contida no Projeto de Constituição, de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um 
adicional ao imposto sobre a renda e proventos devido por pessoas físicas e jurídicas residentes ou 
domiciliadas nos respectivos territórios (Art. 272, § 1o.).  
Alega que a lei complementar permitirá a descentralização da apuração do imposto de renda e que a 
redação do Projeto permitirá que um Estado tribute a renda gerada ou retida em outro, agravando a 
concentração geográfica da receita tributária.  
Sob os aspectos financeiro e técnico parece procedente a preocupação da Emenda. Na verdade, o 
dispositivo vem quebrar a exclusividade tradicional de, no Brasil, cada espécie de imposto poder ser 
cobrado por apenas uma pessoa jurídica de direito público.  
Se o imposto de renda no Brasil já é suportado predominantemente pela classe média, e pelos 
pobres que recebem o ônus do tributo trasladado pelas empresas nos preços das mercadorias e 
serviços, o adicional agregará deformações várias como a referida na emenda.  
Todavia, o novo texto apresentado para orientação pela Comissão de Sistematização mantém a 
redação anterior, motivo pelo qual a emenda não deve ser acolhida. 
   
   EMENDA:15259 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se nova redação ao inciso III do art. 272:  
"III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, inclusive energia elétrica, e à  
prestação de serviços; e" 
Justificativa 
É totalmente dispensável a menção à parcela de contribuintes do ICMS, ou seja, em relação à 
circulação de mercadorias, principalmente pelo fato de ficar a cargo de lei complementar a indicação 
de outras categorias de contribuintes (§ 1º do mesmo artigo).  
De outra parte, o ICMS seria o único imposto a ter contribuintes especificados no texto constitucional.  
Quanto à inclusão da expressão “energia elétrica”, há a necessidade de defini-la, pois não constitui 
serviço.  
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte Antonio Brito, que ao ser distribuída aos Estados a competência 
instituidora do imposto sobre circulação de mercadorias e s/prestação de serviços (Art. 272, III), seja 
suprimida a explicitação dos contribuintes (produtores, industriais e comerciantes), e seja 
incluída expressamente a energia elétrica entre as mercadorias. Diz que já está previsto que a lei 
complementar possa indicar outras categorias de contribuintes (§ 12-I) e que se torna necessário 
referir a energia elétrica porque não constitui serviço.  
No caso do ICM, data venia, é imprescindível especificar os contribuintes porque senão poderiam ser 
alcançados os consumidores e outras pessoas físicas ou jurídicas que fizessem as mercadorias 
circular. Outros sequer deveriam ser admitidos.  
Quanto à energia elétrica, não cabe numa Constituição esclarecer se é mercadoria ou serviço, salvo 
melhor juízo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15260 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "b" do item II do § 11 do art. 272.  
"b) sobre operações que destinem a outro  
Estado petróleo, inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados, álcool combustível e energia elétrica." 
Justificativa 
Pelos mesmos motivos que os demais combustíveis não devem ser tributados nas operações 
interestaduais, também o álcool combustível deve ter esse tratamento. 
Parecer:   
   A emenda objetiva criar nova imunidade tributária no ICMS.  
Entendemos que a imunidade proposta não se enquadra nas diretrizes e parâmetros adotados no 
Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:15288 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 272 do Projeto de Constituição.  
Art. 272 - ........................... 
§ 2o. - ............................... 
I) - O imposto de que trata o item I deste  
artigo, compor-se-á de uma parcela calculada sobre  
o valor venal da terra e outra determinada em  
função inversa de sua utilização e, segundo  
critério que serão estabelecidos em lei nacional.  
O imposto não incidirá, sob qualquer das duas  
modalidades, glebas rurais de áreas não excedente  
a um módulo rural da região, quando as cultive, só  
ou com sua família, o proprietário que não tenha  
a posse nem a propriedade de outro imóvel. 
Justificativa 
A imunidade atualmente vigente de vinte e cinco hectares dou baseada na presunção que esta seria 
a área mínima na qual o agricultor poderia obter a produção para seu sustento e o de sua família. 
Entretanto, esta área mínima de região para outra de acordo com o tipo de cultura ou de 
aproveitamento e da tecnologia aplicada pelo agricultor e, desta forma a área de vinte e cinco hectare 
pode ser pequena para Amazônia e grande demais pra São Paulo. Dessa forma em se fixando em 
um módulo rural da região, poderia compatibilizar as diferenças regionais ou municipais. Quanto a 
imunidade tributária de florestas nativas, é incompatível com a parte do mesmo parágrafo, quando 
falou-se em função inversa de sua utilização. Além disso, a lei ordinária vigente, já contempla a 
isenção de florestas consideradas de preservação permanente. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Antonio Ueno quer estabelecer na Constituição que o imposto sobre 
propriedade territorial rural se componha por uma parcela calculada sobre o valor venal da terra e 
outra determinada em função inversa de sua utilização e segundo critérios estabelecidos em lei 
nacional. Ainda quer alterar a imunidade prometida a pequenas propriedades ou glebas rurais, nos 
termos definíveis em lei estadual, estabelecendo logo a área não excedente a um módulo rural da 
região, acrescentando a condição de que o proprietário cultive a gleba só ou com sua família e não 
tenha a propriedade de outro imóvel (Art. 272, § 2o. do Projeto de Constituição).  
A pretensão da emenda encerra detalhes próprios do Código Tributário Nacional ou mesmo da lei 
estadual instituidora do ITR. Aliás, a disposição do Projeto, assim como da minuta para o novo, é 
inócua quanto à imunidade, pois a defere à lei estadual, motivo pelo qual pode até ser suprimida  
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(§ 2o do Art. 272).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15359 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se as expressões constantes do art. 272:  
a - do item III - "bem como prestações de serviços";  
b - do § 9o.- "e nas prestações de serviços" e "e serviços"  
c - do § 11 - "bem como sobre serviços  
prestado no Exterior, quando destinado a  
estabelecimento situado no País".  
d - do § 12 - item V "serviços e".  
e - do § 12 - item VI "de serviços e". 
Justificativa 
Tratam estes dispositivos de Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) sobre serviços, que passa 
a ser tributado pelo Estado. 
A inovação parece inconveniente: 
1º Não se pode misturar o imposto sobre bens com o Imposto sobre o trabalho. 
2º a tributação sobre o comércio, que venda bens, deve ser diferenciada da tributação dos serviços, 
que é uma prestação e não uma venda; 
3º a prestação de serviços tem um caráter variado e deve ser tributada pelo município que tem maior 
poder de avaliação; 
4º embora haja uma grama de serviços de serviços, a consistência profissional repugna a 
mercantilização das profissões: ICM sobre honorários de médicos, de dentista, de advogado, de 
engenheiro; ICM sobre serviços de sapateiro, de bombeiro, etc. dá um caráter depreciativo do serviço 
profissional. 
CONCLUSÃO: 
Não se deve misturar mercadorias com serviços.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A questão enfocada pela emenda deve ser examinada no contexto da distribuição de 
receitas, observando-se o tratamento dispensado pelo projeto à matéria.  
Na verdade, não se pode negar que o enfoque central é a busca do fortalecimento financeiro dos 
Municípios, dando-lhes meios para a consecução do desenvolvimento. 
   
   EMENDA:15364 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 6o. do artigo 272 a seguinte redação:  
Artigo 272 - ........................... 
§ 6o - O imposto de que trata o item III será  
não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essenciabilidade das mercadorias,  
compensando-se o que for devido, em cada operação  
relativa à circulação de mercadorias, com o  
montante cobrado nos anteriores, pelo mesmo ou  
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outro Estado. A isenção ou não incidência  
concedida numa operação será resguardada pelo  
crédito do valor do imposto que seria devido, se  
não houvesse esses benefícios, para compensação na  
operação subsequente. 
Justificativa 
De nada vale conceder isenção numa operação se na seguinte o Fisco recupera o valor da isenção 
concedida. É necessário manter a isenção ou não incidência através do Sistema de Crédito.  
Parecer:   
   Temos convicção de que o tratamento dado à questão, no Substitutivo, é o recomendável. Pelo 
acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:15368 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item I - 10 art. 272 a seguinte redação:  
§ 10 - ....................... 
I - compreende o montante pago pelo  
adquirente, sem os acréscimos financeiros; 
Justificativa 
Não é justo que o adquirente além de pagar juros pague ICM sobre os juros. Ademais, o vendedor 
muitas vezes para conceder prazo ao comprador recorre a descontos bancários e desta forma, para o 
ICM sobre os juros repassados ao seu adquirente mas percebidos efetivamente pelo banqueiro – 
que, no caso não é tributado. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Rosa Prata pretende alterar a redação do item I do § 10 do art. 272 do 
Projeto de Constituição, item que incluiu no valor sujeito ao ICMS os acréscimos financeiros. A 
emenda, ao contrário, excluiria os acréscimos financeiros da base de cálculo.  
Nova versão do Projeto de Constituição elimina, acertadamente, todo o § 10 citado. Além de ser 
objeto de controvérsias e dúvidas, contém regência própria de lei complementar.  
Prejudicada, pois, fica a emenda. 
   
   EMENDA:15369 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do § 5o. do art. 272 para a seguinte:  
Art. 272 ........................... 
§ 5o. - As alíquotas de Imposto de que trata  
o item II não poderão exceder as alíquotas  
incidentes sobre a alienação intervivos de bens  
imóveis e terão seus limites fixados pelo Senado. 
Justificativa 
Trata-se de imposto progressivo sobre heranças. Esta progressividade contém uma grave injustiça: 
se o proprietário aliena para estranhos paga o imposto normal, se aliena para os filhos, paga imposto 
progressivo. 
Na verdade, o fisco pretende com isso se qualificar como herdeiro. 
Não é justo. 
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Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:15373 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 1o. do art. 272 
Justificativa 
Trata-se de “adicional de imposto de renda” instituído a favor dos Estados.  
A inovação deve ser repudiada por diversos motivos: 
1º - trata-se de imposto estadual que terá por base de cálculo outro Imposto – o imposto de Renda, 
da União; 
2º - a Constituição já prevê a distribuição de Imposto de Renda entre a União e o Estado, não há pois 
razão para esta segunda tributação a favor do Estado; 
3º - cria-se mais um imposto, coloca-se mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; 
4º - a União tem outros meios de atender o Estado; basta aumentar na partilha da receita de Imposto 
de Renda. 
Parecer:   
   O eminente Deputado Rosa Prata deseja suprimir a faculdade introduzida para os Estados e o 
Distrito Federal para instituírem um adicional ao imposto de renda devido por pessoas jurídicas à 
União.  
Alega que a Constituição já prevê a distribuição de parte do Imposto de Renda entre a União e os 
Estados; que a criação de mais um imposto colocará mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a 
vida do empresário; e que a União tem outros meios de atender o Estado, bastando aumentar sua 
alíquota ou conceder um percentual maior ao Estado na partilha.  
O pior, se for conferida a competência aos Estados, consiste na quebra do princípio da discriminação 
tributária, em que apenas uma pessoa de direito público vem tendo competência para instituir, e 
portanto, para legislar, sobre determinado imposto. Demais, onerará a classe média 
principalmente, quer mediante a tributação direta, quer mediante a trasladação do imposto da pessoa 
jurídica aos preços dos serviços e das mercadorias.  
Todavia a Comissão de Sistematização está mantendo o adicional. 
   
   EMENDA:15378 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se a alínea "c" ao § 11 do art.  
272, com a seguinte redação:  
Artigo 272  
§ 11  
c - sobre operações com produtos básicos de alimentação definidos em lei. 
Justificativa 
As leis tributárias brasileiras sempre se preocupam com a não tributação dos produtos alimentícios 
básicos.  
Trata-se de emenda de largo alcance social. 
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Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:15398 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivos Emendados  
Título VII - Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional  
Seção IV - Dos Impostos dos Estados e do  
Distrito Federal  
Art. 272, § 12, inciso VII  
1) Modificar o inciso em questão para o  
seguinte teor:  
VII - regular a forma como, mediante  
deliberação da maioria dos Estados e do Distrito  
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais  
serão concedidos e revogados. 
Justificativa 
O princípio da deliberação por maioria de tal relevância, é o único compatível com o espirito 
democrático que prende o projeto de Constituição.  
Parecer:   
   Quer o eminente Constituinte Ronan Tito alterar a redação do item VII do § 12 do art. 272 do 
Projeto de Constituição, segundo o qual caberia à lei complementar regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais sejam 
concedidos quanto ao ICMS. Quer que seja explicitado que a deliberação seja por maioria, na 
conformidade do princípio democrático.  
No entender do parecerista, o Projeto de Constituição já exagera em atribuir a uma lei complementar 
a regulação da forma como sejam tratados favores fiscais. Uma vez que a imposição ocorre 
necessariamente por lei, outro diploma legal de igual categoria seria exigível para conceder isenções, 
incentivos e benefícios fiscais. E o princípio federativo deveria sobrepor-se a burocráticas e 
centralizadoras deliberações entre Estados, o que não afastaria, por certo, convênios voluntários.  
Data venia, seria por demais minucioso estabelecer que a deliberação seja por maioria, mesmo 
porque pressuposto, senão a unanimidade, porquanto a maioria dos Estados Federados 
não poderiam obrigar os que votarem contrapor-se a burocráticas e centralizadoras deliberações 
entre Estados, o que não afastaria, por certo, convênios voluntários.  
Data venia, seria por demais minucioso estabelecer que a deliberação seja por maioria, mesmo 
porque pressuposto, senão a unanimidade, porquanto a maioria dos Estados Federados não 
poderiam obrigar os que votarem contra. 
   
   EMENDA:15436 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 272, § 1o.  
Suprima-se do projeto:  
a) o parágrafo 1o. do artigo 272 
Justificativa 
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Criar adicional do imposto já instituído é uma distorção de qualquer sistema tributário, para não dizer 
uma aberração.  
Adotar adicional do imposto para esfera de governo diferente daquela da qual esse imposto pertença, 
é uma distorção ainda maior, ferindo princípios defendidos pelo próprio sistema que estamos 
pretendendo adotar.  
O adicional do imposto de Renda para ser cobrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, além de 
configurar disposições ao sistema tributário, é uma improbidade social, aumentando a carga tributária 
sobre todos os setores de economia, principalmente sobre o trabalho assalariado. Além de ser 
impropria, é injusta.  
Quanto ao aspecto de natureza financeira, esse instrumento deverá favorecer os Estados onde se 
concentram as sedes das grandes empresas e dos conglomerados financeiros em geral situados no 
eixo Rio/São Paulo, em detrimento do restante das demais Unidades Federadas, agravando as 
disparidades regionais, caminhando em sentido contrário a que pretende-se com adoção de um novo 
sistema tributário.  
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:15437 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 272, § 7o. e § 8o.  
Suprima-se do projeto:  
a) do parágrafo 7o. a expressão: "aprovada  
por dois terços de seus membros."  
b) do parágrafo 8o. a expressão: "aprovada  
por dois terços dos seus membros." 
Justificativa 
Não é conveniente que se estabeleça no texto constitucional a quantidade dos membros das Casas 
Legislativas para a aprovação de dispositivos que sejam objeto de legislação posterior. 
Cabe ao regimento de cada Casa do Congresso estabelecer o quórum para votação e aprovação, 
não somente para Legislação Complementar e Ordinário, como também de resoluções ou outros 
instrumentos que tenham efeitos legais. Assim como a supressão acima referida, as alíquotas do ICM 
para operações indicados nos itens I e II, desse parágrafo, serão definidos em resoluções do Senado, 
de acordo como dispuser a regulamentação geral para as demais resoluções do Senado. 
Dessa forma os parágrafos 7º e 8º do Artigo 272, ficariam assim redigidos.  
§ 7º - Em relação ao imposto de que trata o item II, resolução do Senado da República, estabelecera: 
I ..................................... 
II .................................... 
§ 8º - É facultado ao Senado da República, também por resolução, estabelecer alíquotas mínimas 
nas operações internas, não compreendidas no item II do parágrafo anterior.  
Parecer:   
   A emenda procura suprimir dispositivo ou expressão do artigo 272 do Projeto, promovendo 
alteração no seu conteúdo.  
Entendemos que tal supressão viria provocar substancial modificação das normas ali contidas, que 
articulam os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal de forma clara e precisa. 
   
   EMENDA:15464 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda Supressiva do item I parágrafo 10, do  
artigo 272 e aditiva de item ao parágrafo 11 do mesmo artigo.  
Artigo 272 ..................................  
§ 11 ........................................  
I............................................  
II ..........................................  
III - incidirá sobre operações de crédito  
quanto relativa a circulação de mercadorias e a  
prestação de serviços realizadas para consumidor final. 
Justificativa 
Propõe-se a supressão do item I do parágrafo 10, do artigo 272, uma vez que, da forma como 
disposto, inova-se em matéria constitucional, regulando-se a base de cálculo ao invés do objeto da 
tributação. Assim, em substituição ao citado item, propõe-se o acréscimo de mais um item ao 
parágrafo 11 do artigo 272, que trata de extensões do campo de incidência do ICMS. Tal emenda, 
além de tratar de forma mais apropriada a matéria, visa também adequar mais convenientemente a 
proposta consubstanciada no parágrafo 3º do artigo 270, que exclui do campo de incidência do IOF 
as operações de crédito realizadas para consumidor final. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa suprimir o item I do parágrafo 10 do art. 272 e acrescentar item III ao 
parágrafo 11 do mesmo artigo.  
Trata-se, a nosso ver, de dispositivos que, dada a especificidade do assunto neles disciplinado, não 
devem figurar no texto constitucional e sim na legislação ordinária.  
Por essa razão, procedeu-se à supressão de todo parágrafo 10 do art. 272 e, pela mesma razão, não 
se acolhe a inclusão do outro dispositivo supracitado. 
   
   EMENDA:15471 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   -----EMENDA  
Emenda modificativa do item II do § 10 do  
artigo 272, que passa a ter a seguinte redação:  
"II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos." 
Justificativa 
Por decisão 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 
constou na “Carta de Canela”, foi aprovada a apresentação da emenda acima, a qual busca, 
basicamente, a justiça fiscal.  
De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão 
tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final, o ICMS 
seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em desvantagens em relação a 
revendedores não inscritos.  
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De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS às operações que 
destinem mercadorias à industrialização, permitir-se-á uma perfeita equalização da carga fiscal do 
imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais.  
Parecer:   
   Tendo recebido parecer favorável emenda supressiva do § 10, esta deve ser descartada. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:15765 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 272 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa 
A criação de um imposto de renda estadual, com base no mesmo tributo cobrado pela União, virá 
agravar a carga fiscal dos contribuintes de forma injusta, pois o Estado já dispõe de suas fontes de 
recursos para o atendimento de seus fins.  
Parecer:   
   O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabeleceu um perfil de distribuição de 
competências e de transferência de receita capaz de proporcionar, a cada esfera de poder político, os 
recursos necessários ao atendimento de suas atribuições.  
A alteração sugerida na Emenda criaria um desequilíbrio no sistema proposto, capaz de comprometer 
o cumprimento das tarefas atinentes à União, aos Estados e aos Municípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15766 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do art. 272 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 272 - ......................... 
II - transmissão "causa mortis" de quaisquer bens ou direitos." 
Justificativa 
A doação, forma de transferência de capital, praticada largamente na sociedade brasileira, quer entre 
parentes ou não proporcionada às pessoas um desejável grau de comodidade e flexibilidade na 
administração de interesses pessoais.  
A previsão constitucional de sua tributação viria tolher a faculdade atualmente existente razão por que 
propõe-se a sua supressão, sem prejuízo de que o legislador originário, se entender necessário, 
poderá sujeitar a doação à tributação.  
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item II do art. 272.  
O tributo de que trata esse dispositivo é um imposto que incide sobre a riqueza e, como tal, deve 
abranger todos os bens ou direitos, excetuados, obviamente, aqueles que a lei vier a excluir da 
tributação. 
   
   EMENDA:15767 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 272, item III, do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 272 - ..................... 
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de  
serviços, exceto instituições financeiras." 
Justificativa 
A tributação pelo imposto sobre serviço em relação às instituições financeiras tem se constituído em 
matéria muito polêmica pelo fato de as operações das referidas instituições sujeitam-se, na sua 
grande maioria, ao imposto sobre operações financeiras. 
Parecer:   
   Pretende a emenda excetuar do ICMS a tributação sobre serviços em relação as instituições 
financeiras.  
Entendemos que os serviços das mencionadas instituições devem ser tributados pelos Estados. 
   
   EMENDA:15851 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se o inciso III do art. 272, para a seguinte redação:  
Art. 272. ..................................  
I ..........................................  
II ..........................................  
III - O valor adicionado nas operações  
relativas à circulação de bens e serviços não  
compreendidos na competência tributária da União  
realizados por produtores, industriais,  
comerciantes, cooperativas e outras pessoas  
físicas e jurídicas ou empresas, nos termos do que  
for disposto em lei complementar. 
Justificativa 
Os países civilizados adotam um único imposto sobre o valor adicionado, abrangendo a produção, a 
comercialização e os serviços, sendo que a Argentina já o adotou e outros países latino-americanos 
estão se adaptando à solução unitária e não tripartida.  
Sobre simplificar a escrituração dos sujeitos passivos de relação tributária, serviria a solução 
aventada para facilitar a integração fiscal latino-americana, nos moldes do Mercado Comum Europeu, 
onde o IVA exerce relevante papel. 
Parecer:   
   A redação do projeto é preferível à da emenda, por ser tecnicamente mais adequada à natureza do 
imposto sobre o valor agregado previsto para a competência estadual. Ademais, a emenda, ao falar 
em "bens" em lugar de "mercadorias", visa a conferir ao ICMS amplitude não consentânea com a sua 
sistemática ou características. 
   
   EMENDA:16016 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 272, PARÁGRAFO 11, INCISO II  
Inclua-se no Artigo 272, Parágrafo 11, Inciso II, o seguinte item:  
Art. 272 - ..................................  
............................................  
c) - sobre a extensão de incentivos à  
exportação ao setor de serviços de engenharia,  
inclusive isenção de impostos no país e não-  
incidência de contribuições já pagas nos países  
onde se executa os serviços. 
Justificativa 
A Constituição deve reconhecer a importância das empresas de serviços técnicos de engenharia para 
o advento no Brasil da sociedade pós-industrial.  
A exportação de equipamentos se faz de forma eficiente sempre que as empresas nacionais de 
serviços de engenharia conseguem vender seus projetos no exterior. 
Parecer:   
   As não-incidências do ICMS podem ser concedidas pela lei- complementar ou através de 
convênios; não é imprescindível figurem no texto magno, que deve ser sucinto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16127 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva.  
Dispositivo emendado: Artigo 270, § 3o. e  
272, § 10.  
Substitua-se, no item I, do § 10, do artigo  
272, a expressão "inclusive" por "exclusive". Em  
consequência, suprima-se o § 3o. do artigo 270,  
renumerando-se os dispositivos remanescentes. 
Justificativa 
Como o próprio nome indica, o tributo previsto no inciso III do artigo 272 incide sobre as operações 
relativas à circulação de mercadorias, não se podendo incluir em sua base de cálculo os valores 
correspondentes aos acréscimos financeiros. Alerte-se para o detalhe de que as operações de crédito 
já estão sujeitas à incidência de tributo de competência da União (art. 270, item V), importando a 
criação dessa anomalia no estabelecimento de norma excepcionante, em nada justificável em face da 
própria natureza dos tributos.  
Não é recomendável que uma área tão complexa e com tão sérios reflexos na vida nacional seja 
conturbada, “ab initio” na própria norma constitucional, legislando-se contrariamente à natureza das 
coisas. 
Parecer:   
   Esta Emenda pretende suprimir expressão do parágrafo 10 do art. 272 e, em consequência do § 3o. 
do art. 270, §§ 10 e 3º estes que foram suprimidos (Projeto de Constituição).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16128 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 272.  
Suprima-se o item II do art. 272 e, em  
consequência, os parágrafos 3o, 4o. e 5o,  
renumerando-se os dispositivos remanescentes. 
Justificativa 
A presente emenda decorre de outra apresentada relativamente ao art. 12, item XIV, cuja motivação 
se invoca também para o presente caso. 
Parecer:   
   Quer a emenda suprimir o item II do artigo 272 e os dispositivos a ele vinculados, retirando dos 
Estados o imposto de transmissão "causa mortis" e doação.  
Tal proposta quebrará o equilíbrio da divisão de receitas públicas que o projeto conseguir obter. 
   
   EMENDA:16129 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 272, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 272. 
Justificativa 
A criação, através de norma Constitucional, de modalidade estadual do imposto sobre a renda, além 
de representar sobrecarga indesejável aos já sofridos contribuintes deste País, compromete ainda 
mais o já deliberado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos, com maior distanciamento dos Estados menos aquinhoados.  
A experiência, embora válida em outros Países, como nos Estados Unidos, não parece ser indicada 
para o Brasil, principalmente na presente circunstância, aparentemente pouco alterável em algumas 
décadas.  
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:16323 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: § 3o. do Art. 272  
O § 3o. do Art. 272 passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - O imposto de que trata o item II não  
incidirá sobre a transmissão, por morte, do imóvel  
que sirva de moradia ao cônjuge ou a seus herdeiros. 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 446  

 

A redação do § 3º possibilita a transmissão, por herança, de fortunas ao cônjuge e/ou herdeiros, em o 
pagamento do imposto, manifestando-se assim toda a sua iniquidade. O objetivo do legislador foi o 
da exclusão da tributação na transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge 
sobrevivente. Porém, sua redação, para atingir tal objetivo, deve explicitar o termo imóvel, 
singularizado.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda alterar o parágrafo 3o. do art. 272.  
Trata-se de dispositivo que entendemos não deva constar do texto constitucional, porquanto trata de 
matéria própria de legislação ordinária.  
Desse modo, somos pela sua supressão, razão por que não concordamos com a Emenda proposta. 
   
   EMENDA:16464 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 Inciso III do art. 272; a seguinte redação:  
III - Operações relativas a circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores, industrias  
e comerciantes. 
Justificativa 
Visa a Emenda dar maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas 
Federais e Estaduais, como requisito básico para a autonomia econômica dos municípios, bem como 
o atendimento das necessidades essenciais da população visto que é no município que o cidadão 
vive, tem suas necessidades e gera as riquezas da Federação.  
Parecer:   
   A inclusão dos serviços no âmbito de incidência de um imposto mais abrangente sobre circulação, 
como previsto no projeto, tornará mais racional e eficaz a sua cobrança, sem que isso signifique 
prejuízo aos Municípios. Estes, segundo ainda o projeto, terão assegurada uma participação maior no 
novo imposto, não apenas à guisa de compensação, mas também para terem garantida maior quota 
no produto da arrecadação tributária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16545 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
I - Dê-se ao item II do § 10 do art. 272, a seguinte redação:  
"§ 10 -  
I - ............................. 
II - não compreende o montante do imposto:  
a) sobre produtos industrializados, quando a  
operação configure hipótese de incidência dos dois impostos;  
b) de importação de produtos estrangeiros  
quando a operação configure hipótese de incidência  
dos dois impostos."  
II - Acrescente-se a seguinte letra "c" ao item II do § 11 do art. 272:  
"§ 11 -  
II - .............................. 
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c) sobre as operações de importações,  
amparadas em regimes aduaneiros especiais.  
III - Acrescente-se o seguinte item VII ao  
12 do art. 272, passando o atual item VII a ser o  
item VIII:  
"§ 12 -  
VII - prever os casos em que o imposto poderá  
ser isento, reduzido, diferido ou ter sua  
incidência alterada, nas importações de  
mercadorias estrangeiras, além do previsto na  
alínea "c" do item II do parágrafo 11 deste artigo." 
Justificativa 
O art. 272 trata do ICM com equilíbrio e propriedade, procurando atender concomitantemente a 
necessidade de arrecadação dos Estados, com o objetivo de maximizar o desenvolvimento 
econômico e social.  
Entretanto, algumas pequenas adaptações devem ser introduzidas, com vistas a aperfeiçoar os 
mecanismos que se pretende.  
O item II do § 10 consagra o princípio, já hoje praticado, de não se calcular o ICM o montante do IPI 
quando incidente na importação. Mesmo porque essa arrecadação seria marginal, tendo em vista o 
elevado montante da isenção na importação.  
De outra parte, atualmente, o imposto de que se trata, incide sobre a saída da mercadoria, do 
estabelecimento do importador, vale dizer, isenção os bens de capital incorporados ao ativo fixo e 
aqueles outros bens de consumo próprio do importador. Pelo § 11 do artigo em questão, propõe-se 
modificar essa prática de incidência tributária, passando o imposto a incidir não mais na área do 
estacionamento do importador mas na sua entrada. 
Assim, e tendo em vista a desvinculação do ICM do imposto de importação, todos os produtos 
importados, sem exceção, passam a ser tributados. Mantida a atual regra de base de cálculo, será 
muito pesado o ônus que recairá sobre a produção, principalmente, nas importações para ativo fixo, 
ou seja, os investimentos geradores de emprego e da renda. Portanto, ao invés de facilitar a geração 
de emprego e o aumento real de salários, estaríamos, justamente, punindo o emprego, a renda e os 
salários. 
Com vistas a atenuar um pouco essa carga adicional de tributos é que se propõe, via emendas.  

a) Nova redação para o item II do § 10 onde se estabelece que a base de cálculo do ICM não 
será em cascata, mas sim sobre o valor CIF do bem importado; 

b) Isentar da incidência genérica do ICM na importação, as operações em regimes aduaneiros 
especiais, isto é, as importações temporárias para reparo e manutenção, as importações em 
trânsito, as operações de draw-back, o ingresso provisório de bens para várias finalidades, 
etc., em que nada afeta os objetivos do artigo e muito menos o interesse dos Estados. Ao 
contrário, traz benefícios à medida em que atende os reclamos maiores da economia 
nacional e da geração de novos empregos. 

Finalmente, remete-se à lei complementar eventuais casos de menor ou diferenciada incidência do 
ICM nas importações, haja vista a possibilidade de consulta de surgimento de casos até mesmo de 
interesse dos próprios Estados e Municípios.  
Parecer:   
   Quer o eminente Constituinte Antonio Carlos Konder Reis que na base de cálculo do ICMS não seja 
incluído o imposto de importação, da mesma forma que o Projeto exclui o IPI (Art. 272, § 10, II); que o 
ICMS não incida sobre as importações amparadas em regimes aduaneiros especiais (Art. 272, § 
11, II); e que lei complementar referente ao mesmo ICMS também preveja os casos em que o 
imposto poderá ser isento, reduzido, diferido ou ter sua incidência alterada, nas importações de 
mercadorias estrangeiras.  
Todo o conteúdo dos §§ 10 e 11 bem que caberiam no Código Tributário Nacional ou em lei 
complementar, evitando tais questiúnculas numa Constituição Federal.  
A emenda afigura-se procedente nos três aspectos defendidos, se permanecerem em texto 
Constitucional ou se forem transferidos para lei complementar.  
Na minuta da nova versão do Projeto de Constituição, acertadamente é suprimido o § 10, o que 
prejudica a primeira parte da emenda. Mas o § 11 é repetido do texto anterior. 
   
   EMENDA:16550 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Redija-se a alínea "b" do inciso II do  
parágrafo 11 do artigo 272, da seguinte forma:  
"Art. 272 - ................................  
b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados, álcool carburante e energia elétrica;" 
Justificativa 
O dispositivo emendado regula a cobrança do ICMS nas operações interestaduais com produtos 
básicos, tais como combustíveis e energia elétrica, sufragando a técnica de cobrança no destino, isto 
é, atribuindo ao Estado consumidor o imposto incidente nessas transações. 
Deixou fora, todavia, o álcool para fins carburantes. Por uma questão de princípio, não devem, 
produtos da mesma natureza e utilizados praticamente com as mesmas finalidades, ter tratamento 
tributário diferenciado. 
A emenda que estou propondo estabelece tratamento idêntico nas operações interestaduais com 
combustíveis derivados de petróleo e álcool carburante, uniformizando a sistemática de cobrança do 
ICMS. 
Parecer:   
   A emenda objetiva criar nova imunidade tributária no ICMS.  
Entendemos que a imunidade proposta não se enquadra nas diretrizes e parâmetros adotados no 
Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:16568 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Projeto de Constituição.  
Assunto: Adicional de imposto de renda  
instituído em favor dos Estados e do Distrito Federal.  
Suprima-se o § 1o. do artigo 272. 
Justificativa 
O dispositivo a ser suprimido visa a tributar, de forma insensata, o contribuinte brasileiro. Pela 
tradição brasileira, o Imposto de Renda nasceu federal e constituiu-se no principal imposto a União. 
Os desequilíbrios de receita entre União, Estados e Municípios, a reclamar uma reforma tributária 
cujos parâmetros sejam definidos na próxima Constituição Federal, devem ser resolvidos pela 
ampliação do grau de participação que Estados e Municípios possuem na receita do aludido imposto. 
Não obstante, criar um adicional daquele tributo, em âmbito estadual, é seguir na trilha da voracidade 
tributária, por força da impotência até agora demonstrada pelo Poder Público no controle dos gastos 
governamentais.  
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:16580 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte inciso V e parágrafo  
3o. ao artigo 270 do Projeto, renumerando-se os  
atuais e suprimindo-se o inciso I e parágrafo 2o.  
do artigo 272 e o inciso II do artigo 276:  
"Art. 270 - .......................  
V - propriedade territorial rural; ...  
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei federal. 
Justificativa 
O imposto sobre a propriedade territorial rural constitui elemento básico à reformulação da estrutura 
fundiária do País, enquanto instrumento indispensável à organização, manutenção e atualização do 
cadastro de contribuintes e de imóveis.  
No momento em que se discute, no âmbito da Constituinte, um modelo factível de Reforma Agrária, 
não é aconselhável alterar a competência sobre esse imposto, atualmente da União, para a dos 
Estados e Distrito Federal, como prevista no Projeto da Comissão de Sistematização. A fragmentação 
do lançamento e arrecadação do ITR comprometeria a unidade de sua sistemática, a certeza e 
pontualidade no levantamento dos seus dados, afora o período de, em algumas unidades da 
Federação, poderem ocorrer influência do poder da terra junto ao poder político, distorcendo a análise 
da realidade, que há de seguir critérios e orientação técnica os mais isentos.  
Parecer:   
   Pelo Projeto de Constituição a União perderá seis tributos sobre: 1) Transportes; 2) Comunicação; 
3) Lubrificantes e combustíveis; 4) Energia Elétrica; 5) Territorial; 6) Minerais.  
A presente Emenda intenta seja o Imposto Territorial rural cobrado pela União e não pelos Estados 
(art. 272, I, § 2o).  
Contudo, é de uma evidência atroz o fato de que algo deve ser feito para que os Estados recuperem 
a capacidade de financiamento de seus gastos bastante comprometidos nos anos 80 em virtude da 
recessão e do ajustamento a que submetida a economia.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:16597 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Supressiva  
No Art. 273 acrescente-se item IV, conforme segue abaixo:  
"IV - Propriedade Territorial Rural"  
No mesmo artigo 273 acrescente-se o parágrafo abaixo:  
"§ 6o. - O imposto de que trata o item IV não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais nos termos  
da Lei Estadual".  
No Art. 272 suprima-se o item I relacionado ao caput e o § 10. 
Justificativa 
O Imposto Territorial Rural, atualmente, é da competência do município que, aliás, tem melhores 
condições para arrecadá-lo, tais as circunstâncias locais que influenciam o seu mecanismo. Daí a 
transferência do mesmo, que sai da área estadual para a municipal. 
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Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:16644 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: - Inciso I, do Art. 272  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e  
inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se a alteração proposta ao inciso I do artigo 273, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade. 
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade.  
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte Cássio Cunha Lima submeter à tributação de competência dos 
Estados também a propriedade predial rural, ao lado da propriedade territorial (Art. 272, I). Alega que 
verdadeiras mansões construídas em fazendas poderiam ser tributadas, além do que o imposto 
estadual se conformaria com o municipal, que atinge as propriedades urbanas, tanto prediais quanto 
territoriais.  
No entender do parecerista, procede a emenda. Entretanto, a minuta de nova versão do Projeto de 
Constituição, recebida para orientação, repete só a propriedade territorial rural como sujeita ao 
imposto que reverteria aos Estados.  
Mas a Comissão de Sistematização decidiu manter o texto. 
   
   EMENDA:16683 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, aos §§ 7o. e 8o. do Art. 272 do  
Projeto de Constituição, a redação que segue:  
"Art. 272 - ...........................  
§ 7o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por dois terços de seus membros,  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações  
relativas à circulação de mercadorias e às  
prestações de serviços, interestaduais e de exportação.  
§ 8o. - É facultado ao Senado da República,  
também por resolução aprovada por dois terços de  
seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas." 
Justificativa 
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A alteração proposta consiste na reprodução dos termos dos mesmos §§ 7º e seu item I, com 
supressão do seu item II, e a 8º, com supressão da referência feita ao item II do parágrafo anterior. 
Essa medida se impõe para assegurar, aos Estados a autonomia necessária para administrarem o 
mais importante de seus tributos. A fixação, pelo Senado, das alíquotas aplicáveis às operações 
internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados constituirá uma limitação excessivamente dessa autonomia. 
As possíveis distorções que possam ocorrer em virtude da diversificação de alíquotas de um Estado 
para outro poderão ser satisfatoriamente evitadas com a fixação das alíquotas pelo Senado, com 
relação às operações interestaduais e de exportação (§ 7º, item I) e com o estabelecimento de 
alíquotas mínimas para as operações internas (§ 8º). 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Santinho Furtado pretende suprimir o item II do § 7º do Art. 272 do Projeto de 
Constituição, que inclui na resolução do Senado estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações 
internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, mas preservando a competência geral no § 8º. Sustenta que se impõe assegurar aos 
Estados a autonomia necessária para administrarem o mais importante de seus tributos e que as 
possíveis distorções resultantes de diversificação de alíquotas de um Estado para outro poderão ser 
evitadas com a fixação, pelo Senado, das alíquotas referentes às operações  
interestaduais e de exportação, mais o estabelecimento de ali quotas mínimas para as operações 
internas, previstas no § 8º.  
Na verdade, a restauração federativa deveria suprimir quase totalmente a ingerência federal nos 
tributos estaduais e municipais.  
A emenda, além de fazer tímido fortalecimento da autonomia estadual, simplifica o texto, pois o § 8º 
já prevê a fixação de alíquotas mínimas nas operações internas.  
Mas a nova versão para o Projeto confirma o texto anterior. 
   
   EMENDA:16684 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, ao item II, do § 11 do Art. 272 do  
Projeto de Constituição, a redação que segue:  
"Art. 272 - ........................  
§ 11 - ...............................  
II - não incidirá sobre operações que  
destinem ao Exterior produtos industrializados." 
Justificativa 
A nova redação sugerida corresponde ao texto do art. 272, § 11, item I, com supressão do item II.  
A supressão desse item se justifica face ao prejuízo que adviria, para os Estados produtores de 
petróleo e de combustíveis líquidos e gasosos deles derivados, assim como de energia elétrica, se as 
operações que os destinarem a outros Estados ficarem imunes do imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS). 
É preciso que se leve em conta que a instalação e o desenvolvimento das atividades dos produtores 
de petróleo e derivados assim como de energia elétrica, demandam a complementação de obras e a 
prestação de serviços estaduais e municipais, de elevado custo 
É insubstituível, portanto, que o ICMS seja lançado somente no Estado consumidor, em detrimento 
daquele que arca com os custos das obras de infraestrutura e dos serviços necessários ao 
atendimento dos empreendimentos produtores.  
No caso da produção de energia elétrica, nas regiões Centro-Sul, por exemplo, os Estados 
produtores seriam forçados a abrir mão de receita tributária em favor de Estados economicamente 
mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as condições de produção própria. 
Já no Norte e Nordeste, o Pará e a Bahia seriam punidos porque despontam como produtores e 
exportadores de energia elétrica. O Estado de São Paulo se locupletaria à custa do Paraná de quem 
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recebe grande quantidade de energia elétrica, tributando-a, além de agrega-la aos custos de seus 
produtos, que serão consumidos em outros Estados, inclusive no Paraná.  
O mesmo problema ocorreria com os Estados produtores de petróleo, como o Rio de Janeiro, Espirito 
Santo, o Sergipe e, futuramente o Amazonas, onde já se descobriram grandes lençóis petrolíferos.  
Parecer:   
   A alínea que a emenda visa a suprimir é útil e, mais do que isso, necessária, tendo em vista a 
natureza das mercadorias, essenciais às atividades produtivas, não podendo, por isso, ser oneradas 
por tributação interestadual, inclusive porque alguns Estados as produzem para suprimento dos 
demais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16724 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado - Inciso I, do Art. 272  
Exclua-se o termo final "territorial rural"  
e inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do artigo 273, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto aos 
atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade.  
Parecer:   
   Pretende a emenda incluir a expressão "predial" passando a imposto sobre a propriedade predial e 
territorial rural.  
A emenda é procedente e está devidamente fundamentada, merecendo acolhida. 
   
   EMENDA:16760 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao item II do § 11 do art. 272  
(Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal),  
mais uma alínea para incluir nas não-incidências  
as relações entre as Cooperativas e os  
membros cooperadores, como segue:  
a) -  
b) -  
c) - sobre os atos praticados entre as cooperativas e seus associados;" 
Justificativa 
A relação entre as cooperativas em geral e os seus associados-membros são consideradas, 
tradicionalmente, não comerciais, estranhos à mercancia propriamente dita, e, por isso mesmo, 
merecedoras de consideração tributária distinta. 
Foi o Decreto Lei Federal nº 406, de 31.12.1968, que, intrometendo-se na legislação constitucional, 
inovou a matéria, nomeando também como contribuintes as cooperativas. 
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Infelizmente o Supremo Tribunal Federal, na linha do capitalismo tributário, deu guarida a essa 
inovação e passou a decidir, sucessivamente, a partir de 1973, que as cooperativas em geral 
estariam sujeitas ao “ICM” como qualquer comerciante. – (segue) 
A única maneira de repararmos esse erro jurídico, de efeitos anti-sociais, é a nova Carta Magna 
inserir no seu texto a não incidência do ICM nas relações entre as cooperativas e seus associados-
cooperadores – visto como nossa relação inocorra o fato gerador daquele tributo estadual, pois, como 
todos sabem, a cooperativa adquire PARA o associado, com o capital DESTE, os bens e mercadorias 
que, depois, entrega, distribui, aos associados. Nenhum ato de compra e venda, mas, apenas, o 
conhecido ATO COOPERATIVO, do art. 79 e seu parágrafo único da Lei Cooperativista (LEI nº 5.764, 
de 16.12.1971), tão desrespeitada neste país, até pelo Judiciário, de modo absolutamente 
incompreensível. 
A reparação desse erro grave deve ser feita agora, na nova Constituição, ensejando o benefício da 
exclusão tributária às Cooperativas, apenas nas suas relações internas, com seus associados – como 
forma de o Poder Público incentivar o desenvolvimento dessa extraordinária organização comunitária, 
de sentido e espírito democrático, de tamanha relevância para a população de nosso país. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Nyder Barbosa quer que nos casos de não incidência do ICMS sejam 
também explicitados os atos praticados entre as cooperativas e seus associados (Art. 272, § 11, II). O 
projeto de Constituição menciona apenas as operações que destinem ao exterior produtos 
industrializados e as operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e 
gasosos derivados de petróleo, e energia elétrica.  
Realmente, se a Constituição Federal vai descer ao detalhe de estabelecer imunidades a alguns 
produtos, legítima reivindicação semelhante para os atos praticados entre cooperativas e seus 
associados, e muitas outras operações ainda.  
Tudo isso melhor poderia ficar no Código Tributário ou outra lei complementar.  
Mas a minuta de nova versão de Projeto de Constituição repete os produtos mencionados no texto 
anterior, servindo como orientação para rejeição de emendas. 
   
   EMENDA:16778 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 10 do artigo 272, relativo à base de cálculo do ICM. 
Justificativa 
O próprio projeto, em seu artigo 259, III “a”, determina que lei complementar estabelecerá normas 
gerais sobre definição das bases de cálculo dos impostos discriminados na Constituição.  
Foi, portanto, seguida a sistemática de que o texto do Projeto não cuidaria desse tema. 
Desse modo, não se justifica que o parágrafo 10 do artigo 272 retome a matéria, fixando normas 
sobre o assunto, na área do ICM, como ocorre com os demais impostos, permitindo ampla autonomia 
à lei complementar editado com fundamento no artigo 259. 
Parecer:   
   Com efeito, procedem as razões expostas na justificação da presente emenda: o § 10 é 
redundante, e, pois, despiciendo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16858 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda  
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Emenda Supressiva ao parágrafo 3o. do artigo 272.  
Suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 272. 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Tadeu França defende a supressão do § 3o. do Art. 272 do Projeto de 
Constituição, que promete imunidade do imposto sobre transmissão "causa mortis" para os bens 
chamados de moradia do cônjuge sobrevivente ou a herdeiros. Alega que a disposição permitirá a 
transferência de verdadeiras fortunas sem pagamento do tributo uma vez que não limita a quantidade 
de imóveis a serem transferidos.  
Na verdade, o parágrafo encerra diversas impropriedades técnicas, começando por inovar com o 
termo de bens de moradia, cujo alcance é incerto, e ao distinguir entre casados e não casados, além 
do que o cônjuge geralmente meeiro. Além disso, os termos vagos fazem o preceito inócuo. A me 
acertadamente o parágrafo em questão, vindo de encontro à emenda sob exame.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16861 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento  “Carta de Canela”, no 
qual são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do 
Projeto. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Tadeu França propõe alteração no item I do § 11 do Art. 272 do Projeto de 
Constituição, referente à incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria importada e a prestação 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 455  

 

de serviço no exterior, destinado a estabelecimento situado no País. Quer substituir a entrada 
em estabelecimento do contribuinte pela entrada no território nacional. Alega que já vigora, há vários 
anos, o critério de exigir o ICM por ocasião do desembaraço aduaneiro, com reais benefícios para o 
controle da cobrança e sem qualquer prejuízo para os contribuintes, ao mesmo tempo que deixa para 
a lei complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
A minuta do novo texto preparado pela Comissão de Sistematização repete o anterior. 
   
   EMENDA:16862 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do parágrafo 9o., do  
artigo 272 e Aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o., do artigo  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os nºs  
10 e 11 e renumerando-se os demais.  
§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10 - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11 - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma rigidez incompatível com as características que o projeto pretende imprimir 
ao novo ICMS, que será seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços por ele 
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alcançados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16863 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do parágrafo 3o. do  
artigo 270, Aditiva ao parágrafo 11 do artigo 272  
e Supressiva do parágrafo 10 do artigo 272.  
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 270 a  
redação abaixo, acrescentando-se o seguinte item  
ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliminando-se em  
consequência, o item I do parágrafo 10 do artigo 272.  
Art. 270 - ........................... 
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de crédito a que se  
refere a letra "a" do item I do parágrafo 11 do artigo 272.  
Art. 272 - ........................... 
§ 11 -.......................................  
incidirá sobre operações de crédito, quando  
relativas a circulação de mercadorias e a  
prestações de serviços realizadas para consumidor  
final. 
Justificativa 
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente as disposições contidas nos preceitos 
emendados, sem alterar-lhes o conteúdo. É que tendo sido prevista, no item I do parágrafo 10, do 
artigo 272 a base de cálculo do ICM nas operações de crédito direto ao consumidor, inova-se em 
matéria constitucional, regulando-se a base de cálculo ao invés do objeto da tributação. Propõem-se, 
assim, em substituição ao citado item, o acréscimo de uma alínea ao item I, do § II, do mesmo artigo, 
que trata de extensões do campo de incidência do aludido imposto estadual.  
Por uma questão redacional, no artigo 270, que define a Competência impositiva da União, ao excluir-
se a incidência do imposto sobre operações de crédito nessas transações, faz-se referência expressa 
ao dispositivo do artigo 272, que prevê a incidência do ICMS. 
Essas proposições decorrem do exaustivo estudo realizado pelos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado na Carta de Canela a 
mim enviada. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer modificar a redação do parágrafo 3o do art. 270, do Projeto de 
Constituição.  
Ocorre que nova versão do Projeto de Constituição acertadamente elimina o parágrafo 3o do art. 270 
e o parágrafo 10 do art. 272, prejudicando a emenda inteiramente. Lamentavelmente está 
preservando o parágrafo 11, que também é de lei complementar, mas não é afetada pela emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:16865 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II do § 10 do artigo 272.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 457  

 

"II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos." 
Justificativa 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal é 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme constou na “Carta de Canela”, foi aprovada a apresentação da emenda acima, a qual 
busca, basicamente, a justiça fiscal. 
De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão 
tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final, o ICMS 
seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em desvantagens em relação a 
revendedores não inscritos.  
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICM às operações que destinem 
mercadorias a industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma perfeita equação da carga fiscal 
do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Tadeu França quer alterar o item II do § 10 do Art. 272 do Projeto de 
Constituição. Esse preceito dispõe que a base de cálculo do ICMS não compreende o montante do 
imposto sobre produtos industrializados, quando a operação configure hipótese de incidência dos 
dois impostos.  
Quer a emenda introduzir que a operação deva ser realizada entre contribuintes e relativa a produto 
destinado a industrialização ou comercialização. Esclarece que a emenda consubstancia 
reivindicação resultante dos Secretários de Fazenda e de Finanças reunidos em Canela, RS, nos dias 
7 e 8 de agosto de 1987. Alega que a redação contida no Projeto permitiria a prática de evasão 
tributária em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final. Acrescenta que, 
de outra parte, a limitação da exclusão do IPI Na base de cálculo do ICMS às operações que 
destinem mercadorias à industrialização ou á comercialização permitirá uma equalização da carga 
fiscal do imposto a nível de consumidor final.  
O detalhamento trazido pela emenda bem evidencia que a Constituição não deveria descer ao nível 
de estabelecer o que se inclui ou não da base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias 
e sobre prestação de serviços. Isso deveria ser deixado para o Código Tributário Nacional. Não 
se justifica, todavia, que na Constituição seja colocada maior minúcia, sendo preferível a redação do 
Projeto, salvo sua supressão. A lei complementar poderá dirimir inúmeras questões, inclusive a 
trazida na emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16868 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa da letra "a" do item II,  
do § 11, supressiva do item V, do parágrafo 12  
Modificativa do item VI, do parágrafo 12, do  
artigo 272.  
Art. 272 - ............................  
§ 11 - ................................  
II - ................................  
a) sobre operações que destinem ao  
exterior produtos industrializados, exclusive  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 12 - ..............................  
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VI prever casos de manutenção e de estorno de  
crédito, relativamente a exportações, para outro  
Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Tadeu França quer que a não incidência prevista para o ICMS em relação 
às operações para o exterior de produtos industrializados não alcance os produtos semi-elaborados 
definidos em lei complementar (Art. 272, § 12, IV); e que seja suprimida a possibilidade de exclusão 
de incidência do ICMS, por lei complementar, de serviços e outros produtos além dos mencionados 
no Projeto, extirpando o item V do § 12 do citado Art. 272.  
Afigura-se procedente a reivindicação da emenda, pois o Projeto, no particular, poda autonomia 
inerente a um Estado Federado, além de prejudicá-lo financeiramente.  
Mas essa matéria toda melhor ficaria no Código Tributário Nacional ou outra lei complementar que 
dispusesse a respeito.  
A minuta de nova versão do Projeto de Constituição reproduz o texto anterior, portanto 
contrariamente à postulação da emenda. 
   
   EMENDA:16869 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "b" do item II do § 11 do art. 272. 
Justificativa 
O dispositivo não é mais que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e 
combustíveis. Todos os demais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o álcool, 
serão normalmente tributados. 
Não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação para com os Estados 
produtores desses bons. 
Não há lógica em transferir recursos de Estados economicamente mais fracos para São Paulo que, 
no fundo, é o que visa o referido dispositivo. 
Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns casos como o de Itaipu, de Xingu, as 
usinas foram construídas com recursos da União e os Estados não deveriam ser compensados por 
isso. Embora esses investimentos tenham sido Federais, as terras desses Estados foram alagadas, 
tornando-se improdutivas, deslocando famílias, aumentando as tensões sociais e os contingentes de 
trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses Estados. 
O absurdo da proposta é que os Estados que tiveram alagados milhares de alqueires de terra, não 
possam receber imposto sobre a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado de São Paulo, 
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não pague qualquer importância pela manutenção do crescimento de sua indústria, que se está 
fazendo as custas da desagregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem-terra. 
 Nesse dispositivo estão sendo prejudicados os Estados e Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, 
Minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de 
petróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
Além disso, Estados com potencial a ser explorado na área da energia elétrica, passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras áreas, podendo, no futuro, vir a prejudicar o próprio 
desenvolvimento do País. 
Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos quais venha a 
ser descoberto petróleo pois, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ricos, 
tributariamente continuarão pobres. 
Ademais, com a previsão do texto Constitucional de que as alíquotas para essas mercadorias serão 
fixadas pelo Senado Federal, a imunidade é perfeitamente dispensável. 
Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo. 
Parecer:   
   A alínea que a emenda visa a suprimir é útil e, mais do que isso, necessária, tendo em vista a 
natureza das mercadorias, essenciais às atividades produtivas, não podendo, por isso, ser oneradas 
por tributação interestadual, inclusive porque alguns Estados as produzem para suprimento dos 
demais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16969 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do Art. 272 a seguinte redação:  
"Art. 272 - .................................  
............................................  
§ 3o. - O imposto de que trata o item  não  
incidirá sobre a transmissão, por morte, de bem  
imóvel definido em lei como bem de família.  
..........................................." 
Justificativa 
A não incidência genérica do imposto sobre heranças e doações, em relação a bens que sirvam de 
moradia tanto ao cônjuge quanto a qualquer herdeiro, terminaria por invalidar por inteiro o objetivo da 
instituição desse imposto, que se destina precipuamente a redistribuir a renda. Com efeito, se o 
falecido tiver dez imóveis residenciais de luxo, basta que os herdeiros sejam em número equivalente 
para que não incida tributo algum sobre nenhum deles, independentemente de seu valor individual e 
do número de imóveis arrolados no inventário. 
Tal privilégio deve cingir-se a imóvel caracterizando com bem de família, nos termos do Código Civil, 
o que lhe confere a garantia de destinar-se à inexistência da família do de cujus. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Sérgio Spada quer que a imunidade ao imposto sobre transmissão "causa 
mortis", seja restrita a bem imóvel definido em lei como de família. Nesse sentido, propõe alteração 
do § 3o do Art. 272 do Projeto de Constituição, que concede o privilégio aos bens que sirvam de 
moradia do cônjuge sobrevivente ou de herdeiros.  
Procede a alegação do autor da emenda de que a não incidência genérica do imposto sobre 
heranças, na redação do Projeto, beneficiaria imóveis residenciais de luxo também e até o número de 
herdeiros.  
Na verdade, a redação do Projeto contém termo dúbio que chamou bem de moradia, discrimina entre 
cônjuge e companheira (o) e ignora que o cônjuge é meeiro, não havendo aí transmissão.  
Felizmente, na nova versão do Projeto de Constituição, é suprimido aludido parágrafo.  
De forma que a emenda proposta coincide com a decisão da Comissão de Sistematização.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:16975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
O Artigo 272, inciso III passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal institui impostos sobre:  
I - .............................  
II - ............................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes. 
Justificativa 
Temos proposto, reinterada e insistentemente que o imposto sobre prestação de serviços é a tradição 
tributária do município. Buscamos uma carga maior do bolo tributário aos municípios, porém, vamos 
admitir as projeções feitas de que o Fundo de Participação terá um bom acréscimo, tanto que já 
mereceu por parte da União e de alguns Estados isolados protestos. 
Entretanto, a redistribuição dos tributos vai continuar com a mesma expectativa de libertação, apesar 
da existência de um Conselho que o fiscalizará. Os municípios precisam de avançar na 
independência financeira, e é o ISS que contribui especialmente para a base orçamentaria, 
socorrendo até em momentos emergenciais. 
Os municípios também se manifestam, de uma certa forma descontentes, pois admitem que o ISS é o 
espelho da autonomia que os municípios vão receber com a futura Constituição.  
Parecer:   
   Emendas no mesmo sentido desta tiveram parecer contrário, prevalecendo a filosofia da absorção 
do ISS pelo ICMS. A inclusão dos serviços no âmbito de incidência de um imposto mais abrangente 
sobre circulação, como previsto no Projeto, tornará mais racional e eficaz a sua cobrança, sem que 
isso signifique prejuízo para os Municípios. Estes, segundo ainda o Projeto, terão assegurada uma 
participação maior no novo imposto, não apenas à guisa de compensação, mas também para terem 
garantida maior quota no produto da arrecadação tributária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17291 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272, inciso I do parágrafo 10.  
O inciso I do parágrafo 10., do artigo 272,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272. ..................................  
Parágrafo 10. ..............................  
I - Compreende o montante pago pelo adquirente. 
Justificativa 
Não se pode permitir que se transforme em receita operacional, a mera reposição da inflação, quando 
da venda à prazo. É notadamente sabido, que o percentual de acréscimo, sofre uma forte elevação 
em virtude da inflação mais elevada que a taxa de juros.  
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Parecer:   
   Pretende a emenda alterar a redação do inciso I do parágrafo 10 do artigo 272 do Projeto.  
A alteração fica prejudicada uma vez que o parágrafo 10 deve ser suprimido na sua totalidade.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:17292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272, parágrafo 1o.  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
a) o Parágrafo 1o. do art. 272. 
Justificativa 
Entendemos não ser salutar o ressurgimento da figura da competência tributária concorrente, pois, 
além de gerar uma distribuição, pode provocar conflitos entre os Estados da Federação, pois, sendo 
o adicional não uniforme, esta provocará uma discriminação indesejável entre os contribuintes, de 
acordo com o espaço físico de sua residência ou domicílio. É um instrumento que pode ocasionar, 
inclusive, sérios problemas de ordem política com resultados imprevisíveis para o próprio sistema 
federativo. Se com outro lado, o adicional ao imposto de renda for uniforme não vemos a necessidade 
desse dispositivo, pois, maior volume de arrecadação pode ser alcançado pela majoração de 
alíquotas do imposto da União e, pela consequente, transferência a maior de recursos aos Estados e 
Distrito Federal.  
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do artigo 272 que permite aos Estados instituir adicional de 
até 5% do imposto de renda devido à União por pessoas físicas e jurídicas.  
Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto, que reforçará a receita dos Estados e 
alcançará contribuintes de maiores rendimentos. 
   
   EMENDA:17334 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "b" do item II do § 11 do art. 272. 
Justificativa 
O dispositivo não é mais que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e 
combustíveis. Todos os demais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o álcool, 
serão normalmente tributados. 
Não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação para com os Estados 
produtores desses bons. 
Não há lógica em transferir recursos de Estados economicamente mais fracos para São Paulo que, 
no fundo, é o que visa o referido dispositivo. 
Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns casos como o de Itaipu, de Xingu, as 
usinas foram construídas com recursos da União e os Estados não deveriam ser compensados por 
isso. Embora esses investimentos tenham sido Federais, as terras desses Estados foram alagadas, 
tornando-se improdutivas, deslocando famílias, aumentando as tensões sociais e os contingentes de 
trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses Estados. 
O absurdo da proposta é que os Estados que tiveram alagados milhares de alqueires de terra, não 
possam receber imposto sobre a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado de São Paulo, 
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não pague qualquer importância pela manutenção do crescimento de sua indústria, que se está 
fazendo as custas da desagregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem-terra. 
 Nesse dispositivo estão sendo prejudicados os Estados e Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, 
Minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de 
petróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
Além disso, Estados com potencial a ser explorado na área da energia elétrica, passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras áreas, podendo, no futuro, vir a prejudicar o próprio 
desenvolvimento do País. 
Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos quais venha a 
ser descoberto petróleo pois, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ricos, 
tributariamente continuarão pobres. 
Ademais, com a previsão do texto Constitucional de que as alíquotas para essas mercadorias serão 
fixadas pelo Senado Federal, a imunidade é perfeitamente dispensável. 
Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo. 
Parecer:   
   A alínea que a emenda visa a suprimir é útil e, mais do que isso, necessária, tendo em vista a 
natureza das mercadorias, essenciais ás atividades produtivas, não podendo, por isso, ser oneradas 
por tributação interestadual, inclusive porque alguns Estados as produzem para suprimento dos 
demais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17379 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMEND MODIFICATIVA DO PARÁGRAFO 6o. do ART. 272  
Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo 6o.  
do Art. 272.  
Parágrafo único, suprimindo-se os atuais  
Parágrafos 1o. e 2o..  
§ 6o. - O imposto que trata o item III será  
não cumulativo, compensando-se o que for devido  
em cada operação relativa a circulação de  
serviço, com o montante cobrado nas anteriores,  
pelo mesmo ou outro Estado. 
Justificativa 
Admite o § 6º do art. 272 a seletividade do ICM em função da essencialidade das mercadorias, 
alterando a atual sistemática de uniformidade de alíquota para todas as mercadorias. 
Dado a natureza do tributo, que tem como fato gerador a circulação das mercadorias em geral, não 
nos parece que seja valido admitir a seletividade de sua alíquota, que se adotada poderá encarecer, 
e muito, certos produtos. 
Além do mais, tratando-se de imposto de competência estadual, o conceito de essencialidade quanto 
nos diversos produtos poderá variar de Estado para Estado, o que irá acarretar problemas de todas 
as espécies, notadamente no que tange as operações interestaduais.  
Assim sendo, fatalmente irão os Estados e o Distrito Federal dar vasão a sua capacidade criadora, e 
irão tentar criar novos impostos, o que resultará num inevitável aumento da carga tributária.  
Parecer:   
   A seletividade do ICM, embora descartada quando de sua concepção, a partir da EC no. 18/65, foi 
aos poucos ganhando corpo nas reuniões do Conselho de Política Fazendária (CONFAZ), através de 
convênios aprovados por aquele órgão. O ICM evoluiu, então, da neutralidade inicial para matizes 
carregada de extras fiscalidade, que o foram tornando tributo menos regressivo. A sua ampliação, 
com a incorporação dos produtos hoje tributados pelos impostos únicos, e dos serviços, impõe a 
adoção, sem rebuços, da seletividade, como, aliás, está no Projeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:17482 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a letra "b" do item II do § 11 do art. 272. 
Justificativa 
O dispositivo não é mais que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e 
combustíveis. Todos os demais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o álcool, 
serão normalmente tributados. 
Não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação para com os Estados 
produtores desses bons. 
Não há lógica em transferir recursos de Estados economicamente mais fracos para São Paulo que, 
no fundo, é o que visa o referido dispositivo. 
Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns casos como o de Itaipu, de Xingu, as 
usinas foram construídas com recursos da União e os Estados não deveriam ser compensados por 
isso. Embora esses investimentos tenham sido Federais, as terras desses Estados foram alagadas, 
tornando-se improdutivas, deslocando famílias, aumentando as tensões sociais e os contingentes de 
trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses Estados. 
O absurdo da proposta é que os Estados que tiveram alagados milhares de alqueires de terra, não 
possam receber imposto sobre a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado de São Paulo, 
não pague qualquer importância pela manutenção do crescimento de sua indústria, que se está 
fazendo as custas da desagregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem-terra. 
 Nesse dispositivo estão sendo prejudicados os Estados e Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, 
Minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de 
petróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
Além disso, Estados com potencial a ser explorado na área da energia elétrica, passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras áreas, podendo, no futuro, vir a prejudicar o próprio 
desenvolvimento do País. 
Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos quais venha a 
ser descoberto petróleo pois, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ricos, 
tributariamente continuarão pobres. 
Ademais, com a previsão do texto Constitucional de que as alíquotas para essas mercadorias serão 
fixadas pelo Senado Federal, a imunidade é perfeitamente dispensável. 
Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo. 
Parecer:   
   A alínea que a emenda visa a suprimir é útil e, mais do que isso, necessária, tendo em vista a 
natureza das mercadorias, essenciais às atividades produtivas, não podendo, por isso, ser oneradas 
por tributação interestadual, inclusive porque alguns Estados as produzem para suprimento dos 
demais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17486 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Emenda supressiva do parágrafo 3o. do artigo 272  
Suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 272. 
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Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   O dispositivo, com efeito, não obstante a sua finalidade teleológica, pode prestar-se a manobras 
que venham a torná-lo fonte de injustiça fiscal, por isso que impende a sua supressão. Pela 
aprovação. 
   
   EMENDA:17491 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emenda Modificativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272  
I - Incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   A redação do projeto melhor se compagina com a sistemática do ICMS, afastando, inclusive, 
possibilidade de confusão com a incidência do imposto de importação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17493 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272 - Inciso II  
O Inciso II do Artigo 272 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação.  
Art. 272. ..................................  
II - Transmissão "causa mortis" de bens  
imóveis e direitos a eles relativos; 
Justificativa 
O imposto preconizado sobre “doações de quaisquer bens ou direitos” não tem tradição no sistema 
tributário brasileiro. Manifestamo-nos a ele contrário em nome de todos os cidadãos e não apenas de 
empresas a nós associadas (as quais, provavelmente, não seriam atingidas pelo tributo). Trata-se de 
tributo que deveria ser cercado de muitas restrições na sua incidência, sob pena de ser presumido 
como doado todo bem relativamente ao qual o possuidor não consiga comprovar que o adquiriu!!! Do 
último alfinete ao automóvel, em princípio, tudo está abrangido por este tributo, nos moldes previstos 
no Projeto, o qual sob o disfarce de imposto sobre doações pode ser facilmente transformado pelo 
legislador ordinário em verdadeiro imposto sobre o patrimônio, de caráter essencialmente 
expropriatório.  
A liberdade que o cidadão merece estará profunda e intensamente ameaçado se ele se ver obrigado 
a conservar todos os comprovantes que demonstrem ter comprado (e não recebido por doação) 
todos e quaisquer bens que tenha em casa, no campo, no estúdio, no atelier, no escritório, etc. É 
tributo “Kafkiano” ou digno do inferno de Drwell. Nos países democráticos em que este imposto foi 
instituído, a sua incidência é muito restrita e é pouco rentável a sua arrecadação “causa mortis” de 
quaisquer bens ou direitos (hoje só é sobre imóveis” em bases progressivas, embora deva ampliar o 
montante arrecadável pelos Estados, propiciará certamente medidas ilusionistas por parte dos 
cidadãos, cujos herdeiros escaparão assim da incidência.  
Parecer:   
   A ampliação da abrangência do imposto de transmissão é medida preconizada por tributaristas, que 
a veem como substancial fonte de novos recursos para os Estados e Municípios, já que estes 
participam de sua arrecadação. Incumbirá aos Estados, naturalmente, torná-lo realmente produtivo, 
sem elisões, para o que certamente adotarão as providências necessárias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17602 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivos Emendados: Art. 272 - § 11,  
Inciso II, letras "a" e "b".  
Suprime o inciso II do § 11, do artigo 272,  
que tem a seguinte redação:  
"II - Não incidirá:  
a) sobre operações que destinam ao exterior produtos industrializados;  
b) sobre operações que destinam a outros Estados petróleo inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados, e energia elétrica." 
Justificativa 
A decisão de fazer incidir ou não o tributo sobre os produtos e serviços constantes desse inciso II 
deve ser objeto de lei ordinária que refletirá sempre as circunstâncias concretas de cada momento, 
especialmente quanto aos interesses nacionais e dos estados, não cabendo portanto, no texto da 
Constituição. 
O simples manuseio de matérias primas, principalmente minérios e madeiras, tem sido para efeito 
destas incabíveis isenções, considerados produtos industrializados, o que tem acarretado sérios 
prejuízos para os estados e municípios brasileiros. 
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Parecer:   
   Visa a emenda suprimir as letras "a" e "b", do inciso II, do § 11 do artigo 272 do Projeto, eliminando 
as imunidades nas exportações e nas operações que destinem a outros Estados petróleo, 
combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica.  
Com relação à primeira é norma internacional que as Nações não exportem tributos e sim produtos. 
Deve, portanto, ser mantida.  
A segunda deve permanecer em razão de serem produtos gerados para consumo nacional. 
   
   EMENDA:17619 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 12, inciso XIV e § 3o. do Art. 272  
Suprimam-se do Projeto de Constituição:  
a alínea "a" do inciso XIV, do Art. 12. § 3o. 272 a alínea "b" do inciso XIV, do Art. 12. 
Justificativa 
O dispositivo é contrário a tudo o que prevalece nas Nações civilizadas do ocidente e além disso, se 
for para dizer que as heranças serão tributadas, o lugar certo não é no rol das garantias individuais e 
sim no capítulo relativo ao sistema tributário.  
Há orientação tipicamente Marxista e, se mantida, acabará por determinar a evasão do País do 
contingente de maior iniciativa, tal como aconteceu em outros países que tiveram a desventura de ser 
subjugados pelos regimes de inspiração Marxista, que, ao contrário do que propalam, não é 
“progressista” coisa alguma, e sim retrógrada, historicamente superada, em vias de ser abandonada 
pelos Países comunistas de maior experiência e é por isto essencialmente conservadora de 
esquemas e posturas já ultrapassadas Daí a supressão rogada.  
Parecer:   
   A Emenda visa a suprimir o inciso XIV do art. 12, bem como o § 3o. do art. 272 do Projeto de 
Constituição por entendê-los marxistas, retrógrados e não prevalecentes nas nações civilizadas do 
Ocidente. Concordamos com a supressão do inciso XIV, do art. 12 porque achamos que a 
Constituição não deve descer a tais minúcias. Quanto ao art. 272, parágrafo 3o. a supressão poderia 
ser prejudicial à boa interpretação do texto que determina a competência tributária dos Estados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17736 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DOS INCISOS III, do art. 272,  
E IV, V E VI, DO § 12, DO MESMO ARTIGO.  
Suprimam-se dos incisos III, do art. 272, e  
IV, V e VI do § 12, do mesmo Art., as expressões;  
"bem como prestações de serviços", "e das  
prestações de serviços", "serviços e" e "de  
serviços e", respectivamente. 
Justificativa 
O ICM, conforme constitucionalmente previsto, destina-se a tributar as operações de saídas, relativas 
à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes (CF. art. 23, II).  
Portanto, não se presta o aludido tributo à tributação de operações relativas à prestação de serviços, 
que já possui eu tributo próprio, que é ISS.  
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Além disso, a se manter a redação constante do Projeto, ficaremos novamente diante da chamada 
operação mista que, introduzida no passado no nosso sistema tributário, foi posteriormente do 
mesmo abolida face aos constantes abusos que à época foram cometidos contra os contribuintes. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir diversos dispositivos do artigo 272 do projeto, para separar o ICM  
do ISS.  
Entendemos que deve ser mantida a estrutura do ICMS como consta do Projeto da Constituição. 
   
   EMENDA:17848 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II do § 10 do art. 272.  
"II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos." 
Justificativa 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal é 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme constou na “Carta de Canela”, foi aprovada a apresentação da emenda acima, a qual 
busca, basicamente, a justiça fiscal. 
De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão 
tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final, o ICMS 
seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em desvantagens em relação a 
revendedores não inscritos.  
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICM às operações que destinem 
mercadorias a industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma perfeita equação da carga fiscal 
do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
Parecer:   
   Face a supressão do parágrafo 10 a emenda está prejudicada. 
   
   EMENDA:17849 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do item II, do § 11, do  
art. 272 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
O dispositivo, tal como se encontra no texto do Projeto, diz que o ICHS (novo ICM) não incide sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos deles 
derivados, e energia elétrica. 
O preceito prejudica sensivelmente os interesses do Estado do Paraná, pois não permite a tributação 
do fornecimento de energia elétrica para outros Estados. 
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É sensível que o texto não veda a tributação do álcool combustível, pois traria prejuízos aos Estados 
Nordestinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da incidência do ICMS veio tranquilo. 
Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da operação interestadual com energia elétrica. 
Parecer:   
   Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que as alterações propostas comprometerão os objetivos visados naquelas normas, 
descaracterizando o seu alcance. 
   
   EMENDA:17854 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Exclua-se o § 1o. do art. 272, Título VII,  
Capítulo I, do Sistema Tributário Nacional do  
Projeto de Constituição, renumerando-se os restantes: 
Justificativa 
No ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de intenções 
governamentais desse nível só pode contribuir para desagregar ainda mais economia e apressar o 
rompimento de tênue película que separa o País da perspectiva de distúrbios sociais de 
consequências imprevisíveis.  
O aumento dos impostos só contribuirão para incentivar a elevação dos preços que poderá, até 
mesmo, proceder a qualquer medida efetiva do governo em relação a implantação das novas 
alíquotas. A reação psicológica do empresário, muito compreensível, diante dos precedentes que já 
ocorreram será o de alterar os preços dos respectivos produtos. Isto para não falar na reação dos 
consumidores, das Bolsas ou do Mercado Financeiro. 
Parecer:   
   Quer o nobre Constituinte Geraldo Bulhões que seja excluído o § 1o do art. 272 do Projeto de 
Constituição, o qual acrescenta à competência dos Estados e do Distrito Federal e de instituir um 
adicional ao imposto de renda devido à União pelas pessoas físicas e jurídicas residentes ou 
domiciliadas nos respectivos territórios. Justifica que no ambiente inflacionário, recessivo e de 
dificuldades, a intenção só pode desagregar mais ainda a economia e apressar o rompimento 
de tênue película que separa o País da perspectiva de distúrbios sociais; que o aumento dos 
impostos só contribuirá para incentivar a elevação dos preços, com reflexos sobre os consumidores, 
as Bolsas de Valores e o Mercado Financeiro.  
Afiguram-se procedentes as ponderações da emenda, sendo certo que o adicional das empresas 
será transladado para os consumidores nos preços das mercadorias e serviços. Quanto às pessoas 
físicas, serão oneradas as da classe média, que já sofrem as distorções do Imposto de Renda.  
A Comissão de Sistematização está mantendo o adicional proposto na Comissão do Sistema 
Tributário. 
   
   EMENDA:17871 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 272, do Projeto de Constituição, o seguinte § 13:  
"Art. 272 - ................................  
..................................................  
§ 13 - Os Estados do Nordeste, compreendidos  
no denominado Polígono das Secas, terão direito a  
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uma diferencial de 10% (dez por cento) sobre os  
produtos originários da Região Centro-Sul". 
Justificativa 
Para diminuir a situação de subdesenvolvimento da Região Nordeste, que continua na mesma há 
décadas, sem embargo da instituição da SUDENE, é necessário encontrar outros instrumentos e 
compensações capazes de diminuir essa defasagem entre a região das secas e a região meridional 
do País, cada vez mais rica.  
Tal é o proposito desta emenda. 
Parecer:   
   A emenda sob exame pretende conceder aos Estados do Nordeste, compreendidos no denominado 
Polígono das Secas, um diferencial de 10% sobre os produtos originários da região Centro-Sul. Como 
adita a regra sob § 13 do art. 272, parece que o pretendido diferencial seria sobre o Imposto de 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.  
Justifica que, sem embargo da instituição da SUDENE, continua na mesma situação o 
subdesenvolvimento da região nordeste e que se torna necessário encontrar outros instrumentos de 
compensação capazes de diminuir a defasagem entre a região das secas e a região meridional cada 
vez mais rica.  
Qualquer país de dimensões continentais terá sempre disparidades inter-regionais e mesmo intra-
regionais e até intermunicipais. A superação delas é evidentemente impossível e a minoração 
depende de avaliação de custos/benefícios.  
Mas o Projeto de Constituição, na versão nova e que deve orientar a apreciação das emendas, repete 
o texto anterior, com a distribuição diferenciada de recursos.  
A decisão é eminentemente política. 
   
   EMENDA:17895 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Excluam-se do § 12 do Artigo 272 o item II e  
do item I do § 10 do mesmo artigo do Projeto de  
Constituição, a seguinte expressão:  
"I ..., inclusive acréscimos financeiros." 
Justificativa 
Buscando-se na aprovação da Emenda apresentada para o diferenciamento dado a microempresa, 
não justifica a substituição tributária.  
Os encargos financeiros recebidos pelas empresas não possuidoras de financeiras próprias, ou seja, 
99% do comércio varejista brasileiro, tem incidência de tributação sobre estas. Enquanto os grandes 
magazines, que possuem suas entidades financeiras próprias, e que representam um volume maior 
de vendas em relação àqueles que não possuem, ainda levam esta vantagem sobre aquelas da não 
tributação dos encargos financeiros, sem prejuízos dos lucros e rentabilidade alcançadas através de 
tabelas de vendas de seus fornecedores. Se a pretensão da nossa Carta Magna é que os direitos 
sejam “iguais”. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer excluir os acréscimos financeiros da base de cálculo do ICMS (art. 272, 
§ 10, item I) e a previsão, para lei complementar, para dispor sobre os casos de substituição tributária 
(art. 272, § 12, II, item que deseja suprimir).  
Justifica o autor que o diferenciamento dado à microempresa não justifica a substituição tributária e 
que os encargos financeiros recebidos pelas empresas não possuidoras de financeiras próprias (99% 
do comércio varejista) ficariam submetidas ao ICM sobre tais encargos, levando vantagem 
os grandes magazines.  
A matéria comporta diversos enfoques e modificações no tempo, motivo pelo qual deveria ser 
transferida para o Código Tributário Nacional.  
Nova versão para o Projeto de Constituição acertadamente suprime todo o § 10, no que, portanto, 
prejudica a emenda.  
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Com referência à substituição tributária, repete o texto anterior, com o que a orientação da Comissão 
de Sistematização seria pela rejeição da emenda referente à substituição tributária. 
   
   EMENDA:17918 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva do parágrafo 3o. do art. 272.  
Suprima-se o parágrafo 3o. do art. 272 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   Pretende o eminente Constituinte Genebaldo Correia seja suprimido o § 3o do art. 272 do Projeto, 
que afirma não incidir o imposto sobre transmissão "causa mortis" nos bens que sirvam de moradia 
do cônjuge sobrevivente e de herdeiros. Alega que o dispositivo terminará por permitir a 
transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, porquanto não limita a quantidade 
de imóveis. Complementa que as legislações locais poderão estabelecer a isenção na transmissão 
de único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente.  
Procedem os argumentos da emenda, aos quais podem ser acrescidos deficiência de técnica, ao 
distinguir o cônjuge do meeiro, restringir a imunidade apenas à pessoa casada e inovar com bem a 
moradia, sem precisão nem tradição.  
A versão de Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, suprime acertadamente o 
parágrafo questionado, vindo de encontro à posição da emenda. 
   
   EMENDA:17928 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda modificativa da letra "a" do item II,  
do § 11, supressiva do item V, do parágrafo 12  
modificativa do item VI, do parágrafo 12, do artigo 272  
Art. 272 - ..................................  
§ 11 - ......................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinam ao exterior  
produtos industrializados, exclusivo os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 12 - ......................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para outro  
Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias. 
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Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   A emenda sob exame pretende excluir da imunidade ao ICMS, preservada para os produtos 
industrializados destinados ao exterior, os produtos semi-elabrados definidos em lei complementar 
(art. 272, § 11, II, a); suprimir a possibilidade de lei complementar excluir da incidência do ICMS, nas 
exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos industrializados (art. 272, § 12, V); e 
incluir na previsão de lei complementar, além dos casos de manutenção de crédito, também os casos 
de estorno de crédito, uns e outros referentes a exportações de serviços e de mercadorias para outro 
Estado e para o exterior (art. 272, § 12, VI).  
Justifica o autor que a ressalva dos produtos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do 
assunto para lei complementar possibilitará que a imunidade seja feita com cautela e discriminação; 
que a retirada do item V-evitará o ressurgimento da isenção de imposto estadual mediante 
lei complementar, contrariando o item III do art. 266 do próprio Projeto; que a inclusão do "estorno" 
objetiva recuperar o imposto no caso de produtos cuja conjuntura internacional permita a incidência 
parcial do ônus fiscal.  
A minuta da Comissão de sistematização mantem a disposição anterior. 
   
   EMENDA:17931 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda substitutiva do parágrafo 9o., do  
artigo 272 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o., do artigo  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os nºs  
10 e 11 e renumerando-se os demais.  
§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
- 10 - Em relação às operações e prestações  
que destinam bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11 - Na hipótese do item I do parágrafo  
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anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, igualando, de certa forma, a percepção do tributo quer nas operações internas, 
quer nas interestaduais aos Estados chamados “produtores” e aos “consumidores”. 
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte Genebaldo Correia que seja aperfeiçoada a redação e diferenciada a 
incidência do ICMS sobre as operações interestaduais, para o que substitui a redação do § 9º e 
introduz mais dois parágrafos ao art. 272 do Projeto de Constituição. Estabelece no § 9º que as 
alíquotas intraestaduais não possam ser inferiores às alíquotas interestaduais, aliás em harmonia 
com a tradicional proibição constitucional de os Estados fazerem diferenciação tributária em razão da 
origem ou do destino dos bens, renovada sob art. 268 do Projeto. Elide, pois, do texto do Projeto a 
ressalva para deliberação em contrário pelos Estados e o Distrito Federal e deixa de reputar como 
operação intraestadual as interestaduais realizadas para consumidor final. Quanto a estas, distingue 
a situação em que o destinatário, localizado em outro Estado, seja ou não contribuinte lá. Na primeira 
hipótese, seria aplicada a alíquota interesetadual, sendo devida ao Estado correspondente a diferente 
entre a alíquota interna e a interestadual. Na segunda hipótese, em que o destinatário não 
é contribuinte, seria aplicada a alíquota interna.  
Os detalhes que o Projeto pretende regular e a emenda alterar, como se vê, aborda assunto polêmico 
e mutabilidades por conveniência. Não são, por natureza, matéria digna de figurar numa Constituição 
que se preze. Por isso, simplesmente deveriam ser transferidos para o Código Tributário Nacional e a 
lei comum, respeitando, inclusive, a autonomia inerente a uma Federação.  
Entretanto, a nova versão para o Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de 
Sistematização, repete a redação do texto anterior. 
   
   EMENDA:17947 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, após o § 7o. do artigo 272, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, novo parágrafo, a ser numerado  
como - § 8o. com a seguinte redação;  
renumerando-se o atual § 8o. e os seguintes  
§ 8o. - As receitas provenientes da  
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incidência do imposto de que trata o item III,  
sobre a energia elétrica e o petróleo, serão  
aplicadas nesses mesmos setores. 
Justificativa 
O projeto apresentado pela Comissão de Sistematização tem o grande mérito de procurar simplificar 
a estrutura tributária nacional e, sobretudo, de promover a descentralização tributária. É louvável a 
iniciativa de retirar da competência da União os tributos incidentes sobre energia elétrica e petróleo, e 
transferi-los para a esfera estadual.  
Faltou apenas determinar que a receita proveniente do imposto sobre circulação de mercadorias, nos 
setores de energia elétrica e petróleo, deve ser canalizada para investimentos nesses mesmos 
setores, como já ocorre hoje na prática. 
Esses dois setores são vitais para o futuro desenvolvimento de nosso país e exigem vultosos 
recursos, não só para pagar dívidas contraídas nos períodos anteriores de expansão, como também 
para investir na expansão futura. Se o fluxo de recursos for interrompido, sobretudo subitamente, o 
país corre o grave risco de ver a paralisação desses dois setores traduzir-se em seríssimos 
estrangulamentos a ameaça à expansão econômica e ao bem-estar social. Por essa razão, é de 
fundamental importância garantir na Constituição um fluxo regular de recursos para esses dois 
setores energéticos. 
Parecer:   
   Propõe a emenda vincular a aplicação da receita do ICMS.  
Entendemos que a vinculação de receitas estaduais a nível constitucional gerará rígido 
comprometimento. 
   
   EMENDA:17949 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa da letra "a" do item II  
do § 11, do item VI do parágrafo 12 e supressiva  
do item V do § 12, todos do artigo 272.  
Dê-se à letra "a" do item II do § 11 e ao  
item VI do § 12 do artigo 272 a seguinte redação,  
suprimindo-se em consequência, o item V do § 12 do  
mesmo artigo.  
Art. 272 - ..................................  
§ 11 - ......................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao expositor  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 12 - ......................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
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forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que as alterações propostas comprometerão os objetivos visados naquelas normas, 
descaracterizando o seu alcance. 
   
   EMENDA:17954 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Parágrafo 3o. do artigo 272  
Suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 272 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   Quer a emenda suprimir o parágrafo 3o. do artigo 272 do Projeto.  
Acolhemos a supressão proposta. 
   
   EMENDA:17955 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa do parágrafo 3o. do  
artigo 270, aditiva ao parágrafo 11 do artigo 272  
e supressiva do parágrafo 10 do artigo 272.  
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 270 a  
redação abaixo, acrescentando-se o seguinte item  
ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliminando-se, em  
consequência, o item I do parágrafo 10 do artigo 272.  
Art. 270 - ..................................  
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de crédito a que se  
refere a letra "a" do item II do parágrafo 11 do artigo 272.  
Art. 272 - ..................................  
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§ 11 - ......................................  
Incidirá sobre operações de crédito, quando  
relativas a circulação de mercadorias e a  
prestações de serviços realizados para consumidor final. 
Justificativa 
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente as disposições contidas nos preceitos 
emendados, sem alterar-lhes o conteúdo. É que tendo sido prevista, no item I do parágrafo 10, do 
artigo 272 a base de cálculo do ICM nas operações de crédito direto ao consumidor, inova-se em 
matéria constitucional, regulando-se a base de cálculo ao invés do objeto da tributação. Propõem-se, 
assim, em substituição ao citado item, o acréscimo de uma alínea ao item I, do § 11, do mesmo 
artigo, que trata de extensões do campo de incidência do aludido imposto estadual.  
Por uma questão redacional, no artigo 270, que define a Competência impositiva da União, ao excluir-
se a incidência do imposto sobre operações de crédito nessas transações, faz-se referência expressa 
ao dispositivo do artigo 272, que prevê a incidência do ICMS. 
Essas proposições decorrem do exaustivo estudo realizado pelos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado na Carta de Canela a 
mim enviada. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer modificar a redação do parágrafo 3o do art. 270, suprimir o parágrafo 10 
do art. 272 e aditar uma alínea ao parágrafo 11 do mesmo art. 272, do Projeto de Constituição.  
Ocorre que nova versão do Projeto de Constituição acertadamente elimina o parágrafo 3o do art.270 
e o parágrafo 10 do art. 272, prejudicando a emenda inteiramente.  
Pela Prejudicialidade. 
   
   EMENDA:17956 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II do § 10 do artigo 272.  
"II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos." 
Justificativa 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal é 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme constou na “Carta de Canela”, foi aprovada a apresentação da emenda acima, a qual 
busca, basicamente, a justiça fiscal. 
De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão 
tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final, o ICMS 
seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em desvantagens em relação a 
revendedores não inscritos.  
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICM às operações que destinem 
mercadorias a industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma perfeita equação da carga fiscal 
do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
Parecer:   
   Face à supressão do § 10, está prejudicada a emenda. 
   
   EMENDA:17957 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do parágrafo 9o., do  
artigo 272 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o., do artigo  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os Nos.  
10 e 11 e renumerando-se os demais.  
§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10 - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11 - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar a redação dos parágrafos 9o., 10 e 11 do artigo 272 do Projeto.  
O parágrafo 10 deve ser suprimido e quanto aos parágrafos 9o. e 11 entendemos que deve ser 
mantida sua redação, pela sua precisão e alcance. 
   
   EMENDA:17960 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Emenda  
Emenda Modificativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar a redação do inciso I da § 11 do artigo 272 do projeto.  
A redação do dispositivo está tecnicamente colocada de forma a alcançar seus precisos objetivos. 
   
   EMENDA:18050 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II do artigo  
272, do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativo11. 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que as alterações propostas comprometerão os objetivos visados naquelas normas, 
descaracterizando o seu alcance. 
   
   EMENDA:18054 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
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Texto:   
   Emenda modificativa do parágrafo 3o. do  
artigo 270, aditiva ao parágrafo 11 do artigo 272  
e supressiva do parágrafo 10 do artigo 272.  
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 270 a  
redação abaixo, acrescentando-se o seguinte item  
ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliminando-se, em  
consequência, o item I do parágrafo 10 do artigo 272.  
Art. 270 ....................................  
§ 3o. O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de crédito a que se  
refere a letra "a" do item I do parágrafo 11 do artigo 272.  
Art. 272 ....................................  
§ 11 ........................................  
incidirá sobre operações de crédito, quando  
relativas a circulação de mercadorias e a  
prestações de serviços realizadas para consumidor final. 
Justificativa 
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente as disposições contidas nos preceitos 
emendados, sem alterar-lhes o conteúdo. É que tendo sido prevista, no item I do parágrafo 10, do 
artigo 272 a base de cálculo do ICM nas operações de crédito direto ao consumidor, inova-se em 
matéria constitucional, regulando-se a base de cálculo ao invés do objeto da tributação. Propõem-se, 
assim, em substituição ao citado item, o acréscimo de uma alínea ao item I, do § II, do mesmo artigo, 
que trata de extensões do campo de incidência do aludido imposto estadual.  
Por uma questão redacional, no artigo 270, que define a Competência impositiva da União, ao excluir-
se a incidência do imposto sobre operações de crédito nessas transações, faz-se referência expressa 
ao dispositivo do artigo 272, que prevê a incidência do ICMS. 
Essas proposições decorrem do exaustivo estudo realizado pelos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado na Carta de Canela a 
mim enviada. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:18055 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do parágrafo 9o., do artigo 272 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o., do artigo  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os  
números 10 e 11 e renumerando-se os demais.  
§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10 - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11 - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
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destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar a redação dos parágrafos 9o., 10 e 11 do artigo 272 do Projeto.  
O parágrafo 10 deve ser suprimido e quanto aos parágrafos 9o. e 11 entendemos que deve ser 
mantida sua redação, pela sua precisão e alcance. 
   
   EMENDA:18057 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa da letra "a" do item II,  
do § 11, supressiva do item V, do parágrafo 12.  
Modificativa do item VI, do parágrafo 12, do artigo 272.  
Art. 272 - ..................................  
§ 11 - ......................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 12 - ......................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
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forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo 272 do projeto.  
Entendemos que as alterações propostas comprometerão os objetivos visados naquelas normas, 
descaracterizando o seu alcance. 
   
   EMENDA:18059 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa do parágrafo 3o. do  
artigo 270, aditiva ao parágrafo 11 do artigo 272  
e supressiva do parágrafo 10 do artigo 272.  
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 270 a  
redação abaixo, acrescentando-se o seguinte item  
ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliminando-se, em  
consequência, o item I do parágrafo 10 do artigo 272.  
Art. 270 ....................................  
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de créditos a que se  
refere a letra "a" do item I do parágrafo 11 do  
artigo 272.  
Art. 272 ....................................  
§ 11 - ......................................  
incidirá sobre operações de crédito, quando  
relativas a circulação de mercadorias e a  
prestações de serviços realizadas para consumidor final. 
Justificativa 
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente as disposições contidas nos preceitos 
emendados, sem alterar-lhes o conteúdo. É que tendo sido prevista, no item I do parágrafo 10, do 
artigo 272 a base de cálculo do ICM nas operações de crédito direto ao consumidor, inova-se em 
matéria constitucional, regulando-se a base de cálculo ao invés do objeto da tributação. Propõem-se, 
assim, em substituição ao citado item, o acréscimo de uma alínea ao item I, do § II, do mesmo artigo, 
que trata de extensões do campo de incidência do aludido imposto estadual.  
Por uma questão redacional, no artigo 270, que define a Competência impositiva da União, ao excluir-
se a incidência do imposto sobre operações de crédito nessas transações, faz-se referência expressa 
ao dispositivo do artigo 272, que prevê a incidência do ICMS. 
Essas proposições decorrem do exaustivo estudo realizado pelos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado na Carta de Canela a 
mim enviada. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte José Carlos Martinez quer modificar a redação do § 3o. do art. 270, 
suprimir o § 10 do art. 272 e introduzir alteração no § 11 do mesmo art. 272, do Projeto de 
Constituição, no sentido de estabelecer com clareza que o Imposto sobre Crédito não incidirá nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e a prestação de serviços realizadas para 
consumidor final, hipótese em que incidiria apenas o ICMS.  
A regência do Projeto é confusa, sendo de resto matéria de lei complementar.  
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Nova versão para o Projeto de Constituição suprime o §3o. do art. 270 e o § 10 do art. 272, deixando 
de fazê-lo , lamentavelmente, quanto ao § 11. As eliminações, de qualquer forma, superam a 
presente discussão e prejudicam a emenda. 
   
   EMENDA:18060 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa da letra "a" do item II,  
do § 11, supressiva do item V, do parágrafo 12  
modificativa do item VI, do parágrafo 12, do  
artigo 272.  
Art. 272 - ..................................  
§ 11 - ......................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 12 - ......................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   Temos convicção de que o tratamento dado à questão, no Substitutivo, é o recomendável. Pelo 
acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:18061 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do art. 272, do Projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"§ 6o. O imposto de que trata o item III  
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será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   Pretende a emenda alterar o parágrafo 6o. do artigo 272 do Projeto.  
Tal modificação prejudicará o alcance da norma proposta, eliminando a sua eficácia. 
   
   EMENDA:18064 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda substitutiva do parágrafo 9o., do art.  
272 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o., do art.  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os nºs  
10 e 11 e renumerando-se os demais.  
§ 9o. As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10. Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11. Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
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parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar a redação dos parágrafos 9o., 10 e 11 do artigo 272 do Projeto.  
O parágrafo 10o. deve ser suprimido e quanto aos parágrafos 9o. e 11 entendemos que deve ser 
mantida sua redação, pela sua precisão e alcance. 
   
   EMENDA:18066 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar a redação do inciso I da § 11 do artigo 272 do projeto.  
A redação do dispositivo está tecnicamente colocada de forma a alcançar seus precisos objetivos. 
   
   EMENDA:18079 REJEITADA  
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 484  

 

Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Inciso I, do art. 272  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e  
inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se a alteração proposta ao inciso I do artigo 273, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade. 
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte José Carlos Martinez propõe que o imposto sobre propriedade territorial 
rural, atribuído aos Estados, alcance também a propriedade predial (art. 272, I).  
Justifica que poderão ser tributadas luxuosas mansões construídas em fazendas e que ainda haveria 
correspondência com o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, atribuído aos 
Municípios.  
Afigura-se procedente a emenda. Parece que o Projeto de Constituição omitiu a propriedade predial 
rural pelo efeito de copiar o imposto que vinha de Constituições anteriores, referindo apenas a 
propriedade territorial, mesmo porque esta desempenha papel preponderante para a produção e a 
mensuração do uso do solo.  
Mas a nova versão do Projeto de Constituição preparada pela Comissão de Sistematização, está 
mantendo o tributo só sobre o território. 
   
   EMENDA:18113 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda Supressiva do parágrafo 3o. do artigo 272  
Suprima-se o parágrafo 3o. do art. 272 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   Quer o eminente Constituinte José Carlos Martinez, que seja suprimido o § 3o do art. 272 do 
Projeto de Constituição, o qual promete imunidade do imposto sobre transmissão "causa mortis" aos 
bens que sirvam de moradia do cônjuge sobrevivente ou de herdeiros. Justifica que a exclusão da 
tributação permitirá a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, por ausência 
limitativa, e que as legislações locais poderão estabelecer a isenção na transmissão de único imóvel 
residencial para o cônjuge sobrevivente.  
Procedem as objeções da emenda.  
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Nova versão para o projeto de Constituição já suprime o questionado parágrafo que, de resto, 
confunde meeiro com herdeiro, distingue entre pessoa casada e não e inova com bem de moradia. 
   
   EMENDA:18115 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 11 do artigo 272, do  
Projeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular;" 
Justificativa 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias, em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação. 
Tratar-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a má tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 11 do artigo 272, da expressão “inclusive quando se 
tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço 
prestado no Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País.” 
Parecer:   
   A emenda deseja excluir, das importações sujeitas ao ativo fixo do adquirente, assim como os 
serviços destinados ao processo produtivo. Para tanto, altera a redação do item I do § 11 do art. 272 
do Projeto de Constituição.  
A matéria é defensável tanto pela incidência quanto pela não incidência. Trata-se de detalhe técnico e 
político cujo enfoque tende a mudar no tempo. Por isso, melhor seria que fosse transferido para o 
Código Tributário Nacional.  
Entretanto, a nova versão preparada pela Comissão de Sistematização, repete no Projeto de 
Constituição o texto oriundo da Comissão do Sistema Tributário, determinando a rejeição de 
emendas contrárias. 
   
   EMENDA:18117 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "b" do item II do § 11 do art. 272. 
Justificativa 
O dispositivo não é mais que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e 
combustíveis. Todos os demais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o álcool, 
serão normalmente tributados. 
Não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação para com os Estados 
produtores desses bons. 
Não há lógica em transferir recursos de Estados economicamente mais fracos para São Paulo que, 
no fundo, é o que visa o referido dispositivo. 
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Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns casos como o de Itaipu, de Xingu, as 
usinas foram construídas com recursos da União e os Estados não deveriam ser compensados por 
isso. Embora esses investimentos tenham sido Federais, as terras desses Estados foram alagadas, 
tornando-se improdutivas, deslocando famílias, aumentando as tensões sociais e os contingentes de 
trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses Estados. 
O absurdo da proposta é que os Estados que tiveram alagados milhares de alqueires de terra, não 
possam receber imposto sobre a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado de São Paulo, 
não pague qualquer importância pela manutenção do crescimento de sua indústria, que se está 
fazendo as custas da desagregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem-terra. 
 Nesse dispositivo estão sendo prejudicados os Estados e Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, 
Minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de 
petróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
Além disso, Estados com potencial a ser explorado na área da energia elétrica, passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras áreas, podendo, no futuro, vir a prejudicar o próprio 
desenvolvimento do País. 
Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos quais venha a 
ser descoberto petróleo pois, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ricos, 
tributariamente continuarão pobres. 
Ademais, com a previsão do texto Constitucional de que as alíquotas para essas mercadorias serão 
fixadas pelo Senado Federal, a imunidade é perfeitamente dispensável. 
Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir a letra "b" do item II do § 11 do art. 272 do Projeto de 
Constituição, o qual estabelece a imunidade do ICMS sobre petróleo, combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados e energia elétrica, destinados a outros Estados. Justifica o autor que o 
dispositivo é casuísmo contra Estados produtores dos bens isentados, tanto que deixa na tributação o 
carvão, o álcool e demais energéticos; que não há lógica em transferir recursos de Estados 
mais fracos para São Paulo que, no fundo, seria o visado; que a construção de usinas hidroelétricas 
pela União, deixaram as terras estaduais alagadas e improdutivas, deslocando famílias, aumentando 
tensões sociais e os contingentes de trabalhadores desalojados, justificando-se compensação aos 
Estados; que. apesar disso, o projeto ainda privaria esses Estados da receita do fornecimento de 
energia elétrica, ao mesmo tempo que o Estado de São Paulo não pague qualquer importância pela 
manutenção e crescimento de sua indústria; que o dispositivo em foco prejudica os Estados e 
Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, mais os 
Estados e Municípios da Bahia e Rio de Janeiro, além de Sergipe, na qualidade de produtores 
de petróleo e combustíveis dele derivados.  
Restrição federal sobre a cobrança de imposto de competência estadual configura violação ao 
princípio federativo e não deveria ser admitido.  
O Projeto da Comissão de sistematização mantém o texto anterior. 
   
   EMENDA:18118 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
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O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local da ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em lei complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo do dispositivo, mas apenas define o campo de incidência 
do imposto, deixando à lei complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com reais benefícios para o controle da cobrança do imposto, o 
critério de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando aso cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “em estabelecimento de 
contribuinte”, permitirá manter-se essa pratica que tem pronunciamento resultados altamente 
positivos, sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestado em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual são 
evidenciados os problemas que poderão advir se foi mantida a redação constante do Projeto.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que seja deixado para a lei complementar a matéria atinente ao aspecto 
espacial, no que concerne à incidência do ICMS. Nesse sentido, troca a entrada, "em 
estabelecimento de contribuinte", pela entrada "no território nacional". Alega que nos demais tributos 
matéria dessa espécie também é versada em lei complementar; que vigora, há anos, o critério de 
exigir o imposto por ocasião do desembaraço aduaneiro, com benefícios para o controle e sem 
prejuízo para os contribuintes; que a alteração dará maior sistematização ao imposto e vem atender 
aos anseios manifestados pelos Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de 
Canela.  
Parece evidente que toda a matéria contida no § 11 deveria ser transferida ao Código Tributário 
Nacional, entre a definição dos fatos geradores. Por outro lado, a concisão imanente a uma 
Constituição não deveria explicitar inclusões, pois a não exclusão de bem ou serviço, no caso 
importado do exterior, não deixa dúvida sobre a inclusão, pois regra básica de exegese jurídica 
ensina que não cabe distinguir onde a lei não distingue.  
São judiciosos os argumentos da emenda, quer fique o assunto na Projeto de Constituição, quer 
venha a ser regida em lei completar.  
O Projeto da Constituição conflita com a emenda. 
   
   EMENDA:18120 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 272, do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
outorga aos Estados e Distrito Federal a  
possibilidade de se instituir adicional ao imposto  
sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seus impostos (5 federais e mais o IS municipal), já é suficiente para dotar os Estados de 
excelente arrecadação.  
A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o desproposito da medida.  
Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível de 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência. Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte José Carlos Martinez propõe seja suprimido o § 1o do art. 272, que 
outorga aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de instituir adicional ao imposto sobre a 
renda. Diz que os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, com o ICM 
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ampliado mediante a integração dos 5 impostos únicos federais mais o ISS municipal, a reversão do 
Imposto Territorial Rural, a competência do imposto sobre doações e heranças e a preservação do 
imposto sobre veículos automotores. Adita que a União vai sofrer com o novo sistema, tendo que 
fazer aumento nos impostos de sua competência.  
Os argumentos reforçam outros contidos em emendas também supressivas, todas procedentes no 
entender do parecerista.  
Mas a Comissão de Sistematização está mantendo o tributo. 
   
   EMENDA:18184 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II do § 10 do art. 272.  
"II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos." 
Justificativa 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal é 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme constou na “Carta de Canela”, foi aprovada a apresentação da emenda acima, a qual 
busca, basicamente, a justiça fiscal. 
De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a prática, já a nível constitucional, de evasão 
tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente a consumidor final, o ICMS 
seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em desvantagens em relação a 
revendedores não inscritos.  
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICM às operações que destinem 
mercadorias a industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma perfeita equação da carga fiscal 
do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Ivo Mainardi quer alterar o item II do § 10 ao art. 272 do Projeto de 
Constituição, que estabelece não se compreender na base de cálculo do ICMS o IPI quando a 
operação for fato gerador de ambos os impostos. Reivindica que a exclusão do IPI só seja admitida 
nas operações entre contribuintes e relativas a produto destinado à industrialização ou 
comercialização, conforme decisão dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos em Canela 
em agosto de 1987.  
A matéria comporta controvérsia e mudança no tempo, motivo pelo qual nem deveria ser incluída em 
texto de uma Constituição que se preze. A regência é própria do Código Tributário Nacional, onde 
devem ser estabelecidos os fatos geradores, bases de cálculo, sujeitos passivos etc.  
Mas, a prevalecer em nível Constitucional, afigura-se mais sintética e justa a redação do Projeto, 
estabelecendo uma regra geral sem preocupações casuísticas e unicamente arrecadatórios. O 
sistema tributário deve até estimular processos mercadológicos mais modernos e de menores custos, 
como vendas diretas do fabricante.  
Adequadamente, nova versão do Projeto de Constituição suprime totalmente aludido § 10. 
Prejudicada, pois, a emenda em nível constitucional. 
   
   EMENDA:18186 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa do item I do parágrafo 11 do art. 272:  
- Dê-se a seguinte redação ao item I do - 11 do art. 272:  
"I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do Exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviço prestado no  
Exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País." 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local da ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em lei complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo do dispositivo, mas apenas define o campo de incidência 
do imposto, deixando à lei complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com reais benefícios para o controle da cobrança do imposto, o 
critério de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando aso cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “em estabelecimento de 
contribuinte”, permitirá manter-se essa pratica que tem pronunciamento resultados altamente 
positivos, sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestado em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual são 
evidenciados os problemas que poderão advir se foi mantida a redação constante do Projeto.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que seja deixado para a lei complementar a matéria atinente ao aspecto 
espacial, no que concerne à incidência do ICMS. Nesse sentido, troca a entrada, "em 
estabelecimento de contribuinte", pela entrada "no território nacional". Alega que nos demais tributos 
matéria dessa espécie também é versada em lei complementar; que vigora, há anos, o critério de 
exigir o imposto por ocasião do desembaraço aduaneiro, com benefícios para o controle e sem 
prejuízo para os contribuintes; que a alteração dará maior sistematização ao imposto e vem atender 
aos anseios manifestados pelos Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de 
Canela.  
A matéria contida no § 11 poderia ser transferida ao Código Tributário Nacional, entre a definição dos 
fatos geradores. Por outro lado, a concisão imanente a uma Constituição não deveria explicitar 
inclusões, pois a não exclusão de bem ou serviço, no caso importado do exterior, não deixa dúvida 
sobre a inclusão, pois regra básica de exegese jurídica ensina que não cabe distinguir onde a lei não 
distingue.  
O projeto de Constituição nega acolhimento a emenda. 
   
   EMENDA:18187 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa da alínea "a" do item II  
do § 11 e do item VI do § 12, e supressiva do item  
V do § 12, todos do art. 272.  
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;"  
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"VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias." 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de produto “industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar, possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, 
de forma a evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo às exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado internacional permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Por fim, a retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção do imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 266. 
Importante destacar que as proposições acima foram objeto de estudo e aprovação por parte dos 
Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos 
nos dias 7 e 8 de agosto de corrente em Canela, Estado do Rio Grande do Sul, conforme constou no 
documento denominado “Carta de Canela”.  
Parecer:   
   A emenda sob exame pretende excluir da imunidade ao ICMS, preservada para os produtos 
industrializados destinados ao exterior, os produtos semi-elabrados definidos em lei complementar 
(art. 272, § 11, II, a); suprimir a possibilidade de lei complementar excluir da incidência do ICMS, nas 
exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos industrializados (art. 272, § 12, V); e 
incluir na previsão de lei complementar, além dos casos de manutenção de crédito, também os casos 
de estorno de crédito, uns e outros referentes a exportações de serviços e de mercadorias para outro 
Estado e para o exterior (art. 272, § 12, VI).  
Justifica o autor que a ressalva dos produtos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do 
assunto para lei complementar possibilitará que a imunidade seja feita com cautela e discriminação; 
que a retirada do item V-evitará o ressurgimento da isenção de imposto estadual mediante 
lei complementar, contrariando o item III do art. 266 do próprio Projeto; que a inclusão do "estorno" 
objetiva recuperar o imposto no caso de produtos cuja conjuntura internacional permita a incidência 
parcial do ônus fiscal.  
A minuta da Comissão de sistematização mantem o texto anterior. 
   
   EMENDA:18188 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o. do art.  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os  
números 10 e 11, e renumerando-se os demais.  
"§ 9o.: As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10 - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
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localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - alíquota interestadual quando o  
destinatário for contribuinte do imposto; ou  
II - alíquota interna quando o destinatário  
não for contribuinte.  
§ 11 Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual." 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
reunido em Canela, Rio Grande do Sul, entre os dias 7 e 8 do corrente mês. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Ivo Mainardi quer alterar a redação do § 9o e introduzir mais dois 
parágrafos ao art. 272 do Projeto, no sentido de regular as alíquotas nas operações internas e 
interestaduais. Malgrado sustente ser fundamental, no sistema federativo, que deva vigorar na 
plenitude a proibição para os Estados estabelecerem diferença tributária entre bens e serviços em 
razão da procedência ou destino, entende que as disposições do Projeto, no que se refere à 
aplicação das alíquotas do ICMS, causarão graves desigualdades, implicando em sensíveis prejuízos 
aos Estados, Municípios, fabricantes e fornecedores.  
Assim, exclui do § 9o a ressalva de deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, à 
regra de que as alíquotas nas operações internas não possam ser inferiores às alíquotas 
interestaduais. E no parágrafo que adita submete as operações interestaduais a diferentes 
incidências: alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte e alíquota interna quando ele 
não for contribuinte, no lugar da regra uniforme contida na parte final do § 9o do Projeto. E no 
segundo parágrafo adicionado, atribui ao Estado da localização do destinatário da mercadoria, 
quando contribuinte, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual.  
A nova versão para o Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de Sistematização, elimina o 
§ 10, acertadamente, mas repete os §§ 9o e 11 da versão anterior, o que não acolheria a emenda.  
Mas, pelo que se vê, melhor seria transferir o assunto ao Código Tributário. 
   
   EMENDA:18202 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título VII da Tributação e do Orçamento  
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Capítulo I - Seção IV  
Art. 272, no. I - Suprima-se: 
Justificativa 
Mesmo o retrógrado anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica reconhece que a Reforma 
Agrária é da competência da União (Art. 318).  
Acresce, que é da competência da União legislar sobre o direito agrário e desapropriação (Art. 54, 
XXIII, “a” e “b”).  
Os títulos da dívida agrária têm sido e serão na nova Lei Maior da emissão da União.  
A desapropriação por sinal deverá ser de competência do Primeiro Ministro (Art. 318).  
Assim não tem sentido atribuir aos Estados o Imposto Territorial Rural, que deve permanecer na 
competência da União.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho deseja preservar na competência da União o imposto 
sobre propriedade territorial, suprimindo-o no elenco de impostos atribuídos aos Estados no Projeto 
de Constituição. Alega que a Reforma Agrária é competência da União; que também tem 
competência para legislar sobre direito agrário e desapropriação; que os títulos da dívida agrária têm 
sido e serão da União; que a desapropriação está prevista para o Primeiro-Ministro; que, assim, 
não tem sentido atribuir aos Estados o Imposto Territorial Rural.  
Data venia, a competência tributária não precisa ser cumulativa com a competência legislativa 
reguladora inclusive de desapropriações. O imposto territorial rural, como outro imposto, tem por 
primeira função produzir recursos financeiros ao Estado, além do que pode ser utilizado para forçar o 
uso racional do solo. Por isso, poderia até passar aos Municípios  
Não é preciso olvidar, por outro lado, que o ITR nas mãos da União foi fator de prevaricação, 
corrupção e tráfico de favores. O INCRA omitiu-se na cobrança de mais de 78% do valor lançado 
durante os anos de 1966 a 1983, favorecendo principal- mente empresas rurais e latifúndios e 
prejudicando os Municípios aos quais pertencia o produto da arrecadação. 
   
   EMENDA:18247 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Inciso I, do art. 272  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e  
inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do artigo 273, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade.  
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade. 
Parecer:   
   Pretende a emenda incluir a expressão "predial" passando a imposto sobre a propriedade predial e 
territorial rural.  
A emenda é procedente e está devidamente fundamentada, merecendo acolhida. 
   
   EMENDA:18302 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa do item I do parágrafo II do artigo 272.  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
Na realidade, o momento temporal da hipótese de incidência ora proposto há de evitar fiscal, com 
proveito indiscutível ás finanças públicas e, por via de consequência, ao próprio interesse público. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que seja deixado para a lei complementar a matéria atinente ao aspecto 
espacial, no que concerne à incidência do ICMS. Nesse sentido, troca a entrada, "em 
estabelecimento de contribuinte", pela entrada "no território nacional". Alega que nos demais tributos 
matéria dessa espécie também é versada em lei complementar; que vigora, há anos, o critério de 
exigir o imposto por ocasião do desembaraço aduaneiro, com benefícios para o controle e sem 
prejuízo para os contribuintes; que a alteração dará maior sistematização ao imposto e vem atender 
aos anseios manifestados pelos Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de 
Canela.  
Toda a matéria contida no § 11 poderia ser transferida ao Código Tributário Nacional, entre a 
definição dos fatos geradores. Por outro lado, a concisão imanente a uma Constituição não deveria 
explicitar inclusões, pois a não exclusão de bem ou serviço, no caso importado do exterior, não deixa 
dúvida sobre a inclusão, pois regra básica de exegese jurídica ensina que não cabe distinguir onde a 
lei não distingue.  
O projeto de Constituição mantém o texto anterior. 
   
   EMENDA:18341 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda Supressiva do parágrafo 3o. do artigo 272  
Suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 272 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto. 
Na forma como a questão colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
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naqueles casos em que sua situação financeira não lhe permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros.  
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único imóvel residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   Acolhemos a supressão do parágrafo 3o. do artigo 272 do Projeto. 
   
   EMENDA:18343 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda substitutiva do parágrafo 9o.,  
artigo 272 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 9o., do artigo  
272, acrescentando-se dois parágrafos, com os  
No. 10 e 11 e renumerando-se os demais.  
§ 9o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 10 - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 11 - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
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Parecer:   
   O eminente Constituinte Sigmaringa Seixas deseja alterar o § 9o e introduzir dois outros parágrafos 
ao art. 272 do Projeto, no sentido de diferenciar a incidência do ICMS nas operações interestaduais 
quando o destinatário final for ou não contribuinte no Estado em que está localizado. Quando for 
consumidor final, prevaleceria a alíquota interna e quando for contribuinte a interestadual, atribuindo, 
nesta hipótese, ao respectivo Estado, o direito de cobrar a diferença entre as alíquotas interna e 
interestadual.  
A simples leitura da emenda e do texto do Projeto permite aferir que a matéria não é de Constituição 
e sim de Código Tributário ou outra lei complementar, quando não de lei estadual compatível com a 
autonomia própria de um Estado Federado. 
Aliás, as pretendidas regras dos §§ em questão conflitam com a tradicional proibição constitucional 
de os Estados estabelecerem diferença tributária em razão da procedência ou destino das 
mercadorias, princípio renovado sob art. 268 do Projeto.  
Todavia, a nova versão de Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de Sistematização, 
mantém os textos advindos da Comissão do Sistema Tributário. O bom senso aconselha revisão em 
toda essa matéria, suprimindo os conflitos e transferindo para o Código Tributário Nacional tudo que 
for possível. 
   
   EMENDA:18347 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
Emenda modificativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que seja deixado para a lei complementar a matéria atinente ao aspecto 
espacial, no que concerne à incidência do ICMS. Nesse sentido, troca a entrada, "em 
estabelecimento de contribuinte", pela entrada "no território nacional". Alega que nos demais tributos 
matéria dessa espécie também é versada em lei complementar; que vigora, há anos, o critério de 
exigir o imposto por ocasião do desembaraço aduaneiro, com benefícios para o controle e sem 
prejuízo para os contribuintes; que a alteração dará maior sistematização ao imposto e vem atender 
aos anseios manifestados pelos Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de 
Canela.  
A matéria contida no § 11 poderia ser transferida ao Código Tributário Nacional, entre a definição dos 
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fatos geradores. Por outro lado, a concisão imanente a uma Constituição não deveria explicitar 
inclusões, pois a não exclusão de bem ou serviço, no caso importado do exterior, não deixa dúvida 
sobre a inclusão, pois regra básica de exegese jurídica ensina que não cabe distinguir onde a lei não 
distingue.  
O projeto de Constituição é contrário à emenda. 
   
   EMENDA:18351 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda  
Emenda modificativa do parágrafo 3o. do  
artigo 270, aditiva ao parágrafo 11 item I alínea  
"a", do artigo 272 e supressiva do parágrafo 10  
do artigo 272.  
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 270 a  
redação abaixo, acrescentando-se o seguinte item  
ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliminando-se, em  
consequência, o item I do parágrafo 10 do artigo 272.  
Art. 270 -...................  
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de crédito a que se  
refere a letra "a"" do item I do parágrafo 11 do artigo 272.  
Art. 272 - ..................  
§ 11 - ........................  
a) incidirá sobre operações de crédito,  
quando relativas a circulação de mercadorias e a  
prestações de serviços realizados para consumidor final. 
Justificativa 
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente as disposições contidas nos preceitos 
emendados, sem alterar-lhes o conteúdo. É que tendo sito prevista, no item I do parágrafo 10, do 
artigo 272 a base de cálculo do ICM nas operações de crédito direto ao consumidor, inova-se em 
matéria constitucional, regulando-se a base de cálculo ao invés do objeto da tributação. Propõe-se, 
assim, em substituição ao citado item, o acréscimo de uma alínea ao item I, do § 11, do mesmo 
artigo, que trata de extensões do campo de incidência do aludido imposto estadual.  
Por uma questão redacional, no artigo 270, que define a competência impositiva da União, ao excluir-
se a incidência do imposto sobre operações de crédito nessas transações, faz-se referência expressa 
ao dispositivo do artigo 272, que prevê a incidência do ICMS. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer modificar a redação do parágrafo 3o do art. 270, suprimir o parágrafo 10 
do art. 272 e aditar uma alínea ao parágrafo 11 do mesmo art. 272, do Projeto de Constituição.  
Ocorre que nova versão do Projeto de Constituição acertadamente elimina o parágrafo 3o do art. 270 
e o parágrafo 10 do art. 272, prejudicando a emenda inteiramente .  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:18387 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado: Inciso I do § 10 do art. 272  
Substitua-se no inciso I do § 10 do art. 272  
do projeto a expressão "inclusive acréscimos  
financeiros", pela expressão "observadas as  
exclusões previstas nesta constituição". 
Justificativa 
Trata-se de típica emenda de redação, uma vez que a base de cálculo do ICM, segundo a melhor 
técnica impositiva tributária, é o total da operação lançada na nota fiscal. Somente pode-se excluir 
desta abrangência aqueles itens componentes do preço final que por expresso dispositivo 
constitucional não fazem parte da base de cálculo.  
Como é o caso da hipótese do inciso II do mesmo § 10 do artigo 272.  
Acréscimos financeiros bem como quaisquer outros adicionais que venham a ser discricionados na 
nota fiscal já contribuem naturalmente base de cálculo.  
Por outro lado eventual isenção ou não incidência de alguns desses componentes adicionais com 
relação ao tributo do ICM, pelo novo ordenado que se pretende, será matéria de competência dos 
estados.  
Parecer:   
   O nobre constituinte José Maria Eymael deseja suprimir da base de cálculo do ICMS os acréscimos 
financeiros, substituindo essa evocação pela expressão "observadas as exclusões previstas nesta 
Constituição, no item I do § 10 do art. 272".  
O Projeto de Constituição suprime sabiamente todo o § 10 mencionado, prejudicando, pois, a 
emenda. 
   
   EMENDA:18422 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o § 3o. do artigo 272.  
"§ 3o. O imposto de que trata o item II não  
incidirá sobre a transmissão, por morte, de bens  
que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a  
herdeiros, observados os limites de quantidade e  
valor dos imóveis, estabelecidos em lei." 
Justificativa 
A redação adotada no Projeto tem alcance muito amplo, podendo abranger grandes patrimônios, quer 
sob o aspecto de valor, quer sob o aspecto de quantidade. 
A finalidade da norma deve ser excluir do campo de incidência do imposto os pequenos patrimônios, 
favorecendo os menos aquinhoados economicamente. Daí a propriedade de fazer constar no texto 
constitucional, além do cominado de exoneração, a determinação de que a lei estadual fixe os limites 
de valor e quantidade para a referida não incidência, a fim de que se assegure atingimento da 
finalidade da norma constitucional, sem se privar os Estados de legítimas fontes de recursos. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Paes Landim quer alterar a redação do § 3o do art. 272 do Projeto de 
Constituição, no sentido de limitar a imunidade do imposto sobre transmissão "causa mortis", aos 
bens que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a herdeiros, observados os limites de 
quantidade e valor dos imóveis, estabelecidos em lei. Alega que a redação do Projeto pode abranger 
grandes patrimônios, tanto sob o aspecto de valor quanto de quantidade, e que a finalidade da norma 
deve favorecer os menos aquinhoados.  
O texto do Projeto ainda comete as impropriedades técnicas de ignorar ser o cônjuge, na comunhão 
parcial ou universal, meeiro dos bens, sendo incabível incidência tributária sobre o que já tinha; de 
referir bem de moradia e não só imóvel; de excluir a pessoa não casada da imunidade. Por tudo isso, 
a nova versão do Projeto Constituição já suprime o questionado parágrafo, o que se afigura mais 
aconselhável do que procurar redação nova. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 498  

 

   
   EMENDA:18423 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprime o § 1o. do art. 272, renumerando-se os demais 
Justificativa 
A previsão do adicional ao imposto de renda conflita com o disposto no art. 274, que assegura a 
competência plena à União, aos Estados e Municípios, quanto aos tributos que a Constituição lhes 
atribuir. A União terá restringida sua competência para instituir imposto de renda (art. 270), porquanto 
a legislação federal de regência do imposto não poderá alcançar integralmente a matéria tributável, 
uma vez que esta é finito, haverá sempre que prever uma margem a ser deixada aos Estados, para o 
adicional, a fim de que a carga tributária não se torne confiscatória e insuportável.  
Ressalte-se que a partilha de competências tributárias consagrada pelo Projeto somente confere à 
União, na realidade (art. 270), duas fontes de receita tributária o Imposto de Renda e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados, sendo que, mesmo destes, apenas 54% e 44%, respectivamente, irão para 
os cofres federais, o restante será entregue a Estados e Municípios. Os demais impostos (Imposto de 
Exportação,  Imposto de Importação e Imposto sobre Operações Financeiras) têm caráter 
preponderantemente extra-fiscal, não chegando a gerar expressivos montantes de arrecadação. 
Qualquer restrição ao exercício da competência tributária da União, como a previsão de cobrança de 
adicional ao Imposto de Renda, pelos Estados e o Distrito Federal, representará diminuição maior 
ainda dos recursos de que a União deve dispor para atender a seus encargos. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Paes Landim deseja suprimir o § 1o do art. 272 que acrescenta na 
competência dos Estados e do Distrito Federal instituir um adicional ao imposto de renda devido por 
pessoas físicas e jurídicas à União. Justifica que esse adicional conflita com a competência plena que 
a Constituição continuaria assegurando quanto aos tributos atribuídos a cada pessoa tributante (art. 
274 do Projeto); que o Imposto sobre Produtos Industrializados, já sendo destinado o complemento 
aos Estados e aos Municípios; que o adicional beneficiaria os Estados mais ricos, principalmente São 
Paulo e Rio de Janeiro, onde se concentra mais de 80% da arrecadação do imposto de renda.  
A crítica é ponderável. O adicional, se instituído, viria quebrar a tradicional exclusividade de cada 
pessoa tributante com relação a cada imposto. É claro que os Estados, e o Distrito Federal teriam 
competência para também legislar sobre o adicional previsto para eles, tumultuando a regência do 
imposto de renda.  
Mas a Comissão de Sistematização está mantendo a proposta advinda da Comissão do Sistema 
Tributário. 
   
   EMENDA:18424 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o § 7o. do art. 272.  
Art. 272. ..................................  
§ 7o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:  
I - as alíquotas aplicáveis às operações  
relativas à circulação de mercadorias e às  
prestações de serviços, interestaduais e de exportação;  
II - as alíquotas aplicáveis às operações:  
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a) internas realizadas com energia elétrica e  
petróleo, inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados;  
b) com minerais relacionados em lei complementar. 
Justificativa 
A incidência de um imposto estadual com alíquotas diferenciadas constituir-se-ia num fator de 
perturbação para setor de mineração, prejudicando a implementação das respectivas políticas 
nacionais e afetando, sobremodo, a formação de preços dos produtos minerais, nos mercados interno 
e internacional. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Paes Landim quer acrescentar os minerais relacionados em lei complementar, 
na resolução prevista para o Senado em que fixe alíquotas do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços, aditando a alínea "b" no item II do § 7o. do art. 272 do Projeto 
de Constituição. Justifica que o imposto estadual com alíquotas diferenciadas constituir-se-ia num 
fator de perturbação para setor de mineração, prejudicando a implementação das respectivas 
políticas nacionais e afetando, sobremodo, a formação de preços  
dos produtos minerais.  
Data venia, os argumentos da emenda são negados pela prática totalmente livre, de tributação, dos 
Estados que compõem a grande Federação Republicana da América do Norte. A uniformização tolhe 
a criatividade e a competitividade, além do que não leva em conta situações concretas de cada 
Município e Estado. 
   
   EMENDA:18455 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Modifica o Art. 272 em seu item III; seu  
parágrafo 6o.; o item I do parágrafo 7o.; o  
parágrafo 9o.; item IV, V e VI do parágrafo 12o.  
Suprime também a alínea "a" do item II do  
parágrafo 11. e o item V do Art. 12.  
É a seguinte a redação dos dispositivos emendados.  
Art. 272 - Idem  
I - Idem  
II - Idem  
III - Operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes.  
IV - Idem  
§ 1o. - Idem  
§ 2o. - Idem  
§ 3o. - Idem  
§ 4o. - Idem  
§ 5o. - Idem  
§ 6o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias, com  
o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou  
outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo  
determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto para compensação  
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daquele devido nas operações ou prestações seguintes.  
§ 7o. - Idem  
I - As alíquotas aplicáveis às operações  
relativas à circulação de mercadorias  
interestaduais e de exportação.  
II - Idem  
§ 8o. - Idem  
§ 9o. Salvo deliberação em contrário dos  
Estados e do Distrito Federal, nos termos do  
disposto no item VII do § 12, as alíquotas  
internas, nas operações relativas a circulação de  
mercadorias, não poderão ser inferiores às  
alíquotas interestaduais, reputando-se operações e  
prestações internas também as interestaduais,  
realizadas para consumidor final de mercadorias e serviços.  
10. - Idem  
I - Idem  
II - Idem  
§ 11. - Idem  
I - Idem  
I - Idem  
II - Idem  
a) Suprima-se  
b) Idem  
§ 12. Idem  
I - Idem  
II - Idem  
III Idem  
IV - Fixar o local das operações relativas à  
circulação de mercadorias.  
V - Suprima-se  
VI - Prever casos de manutenção de crédito,  
relativo a exportações, para outro Estado e para o  
Exterior de mercadorias.  
VII – Idem 
Justificativa 
A transferência, para o município do imposto sobre serviços, é o conteúdo básico de nossa proposta. 
Sem dúvida aumentar a receita tributária dos municípios, aumentando assim a capacidade dos 
mesmos em atender a demanda social de serviços públicos, e de melhoria das condições de vida da 
população, deve ser objetivo perseguido na implantação de uma Constituição moderna e 
democrática. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Percival Muniz pretende manter na competência dos Municípios o Imposto 
sobre Serviços. Nesse sentido, suprime-o na competência dos Estados (art. 272, III) e, 
consequentemente, altera também os §§ 6o, 7o-I, 9., 11-II (aqui suprimindo as imunidades), § 12-IV, 
V e VI.  
A matéria é decisão essencialmente política, na qual aconselhável seria ouvir os Municípios, 
predominantemente, pois serão os mais afetados com a retirada do ISS e sua incorporação ao 
ICMS.  
A nova versão para o Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, mantém o Imposto 
sobre Mercadorias e Serviços, na órbita dos Estados, com base no que a orientação é no sentido de 
rejeitar emendas contrárias. 
   
   EMENDA:18485 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: art. 272 - inciso IV -  
Parágrafo 1o.  
Suprimam-se do Projeto de Constituição:  
a) o § 1o. do inciso IV do art. 272. 
Justificativa 
Mesmo não sendo cumulativo e sendo seletivo, a faculdade aos Estados e Distrito Federal de 
instituírem adicional ao Imposto Sobre a Renda devido à União por Pessoas Físicas e Jurídicas, é 
burocratizante, difícil de ser fiscalizada, passível de desmandos regionalizados, facilmente 
previsíveis, além de infinidade de outras situações graves e da poli tributação que se pretende. Estão 
querendo resolver problemas de Municípios, Estados e da União às custas de novos tributos e 
impostos, aumento de alíquotas, etc. A pretensão é perigosa. Se consideramos que a Empresa está 
para a Economia, assim como a Família está para a Sociedade, e, considerando a extorsão 
galopante através de Impostos, novos e antigos, Taxas, Contribuições, etc. que se faz na Empresa, 
teremos brevemente o desestímulo à investimentos, com consequente aumento do desemprego, 
crise social e política (consequente) violentas. É preciso dividir melhor o arrecadado, regular melhor o 
acompanhamento daqueles que não pagam ou pagam pouco atualmente, para sim auferir a 
Município, Estado e União os valores que necessitam para a implantação e seus projetos e custeio 
próprio. A afronta de novo tributo é por nos abominada e inaceitável.  
Parecer:   
   Deseja o eminente Constituinte Pedro Canedo que seja suprimido o § 1o do art. 272 do Projeto de 
Constituição, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituírem um adicional ao imposto de 
renda devido à União pelas pessoas físicas e jurídicas. Alega que o adicional é burocratizante, difícil 
de ser fiscalizado, passível de desmandos regionalizados, além de infinidade de outras situações 
graves e da poli tributação; que é perigosa a pretensão de resolver, com novos tributos ou aumento 
de alíquotas, os problemas de Municípios, Estados e da União; que breve teremos o desestímulo a 
investimentos, com consequente aumento do desemprego, crise social e política ; que é preciso 
dividir melhor o arrecadado, acompanhar melhor a falta de pagamento; e que a afronta de novo  
tributo é abominada e inaceitável.  
A proposta do questionado adicional veio da Comissão do Sistema Tributário e a Comissão de 
Sistematização está mantendo o tributo. 
   
   EMENDA:18644 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do item V, do parágrafo 12, do artigo 272. 
Justificativa 
A retirada do item V, evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando disposto no item III, do artigo 266, do Projeto de 
Constituição. 
Parecer:   
   Embora louvável o descortino do proponente, nossa convicção é de que a matéria sob exame 
recebeu tratamento adequado  
no Projeto. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:18645 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa da letra "a" do item II,  
do § 11, do Art. 272, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 ....................................  
§ 11 ........................................  
Item II ....................................  
"a" - sobre operações que destinem ao  
exterior produtos industrializados, inclusive os  
semi-elaborados definidos em Lei Complementar; 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de produto “industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar, possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, 
de forma a evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
Parecer:   
   A emenda sob exame pretende excluir os produtos semi-elaborados, definidos em lei 
complementar, da não incidência do ICMS sobre produtos industrializados destinados ao exterior, que 
o Projeto de Constituição preserva no art. 272, §11, item II, alínea "a".  
Justifica o autor que o conceito de produto industrializado é amplo e tem sido fonte de abusos e de 
intermináveis demandas judiciais; que, assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto constitucional 
e remessa do assunto para lei complementar, possibilita que a imunidade seja feita com cautela e 
discriminação.  
Toda a matéria contida no parágrafo 11 poderia ser deixada para o Código Tributário Nacional ou 
mesmo para a lei estadual, em respeito à autonomia inerente a um Estado Federado.  
Entretanto a nova versão para o Projeto de Constituição repete o texto anterior e, segundo 
orientação, deve orientar a rejeição de emendas contrárias. 
   
   EMENDA:18679 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Texto do Projeto:  
Revoga os: Art. 261, Art. 262, Art. 272, Art.  
273 e § 2o., Art. 335 e §§ 1o. e 2o. e item IV  
e dá nova redação ao Art. 261  
Emenda:  
Art. 261 - Nenhum tributo, taxa ou obrigação  
parafiscal poderá ser elevado além de 20% (vinte  
por cento) do seu valor ao tempo do aumento. 
Justificativa 
Os artigos, parágrafos e itens em epígrafe pretendem implantar uma ditadura tributária, concedendo à 
União, Estado e Distrito Federal poderes para instituir tributos, empréstimos compulsórios, adicionais 
sobre imposto de renda e proventos de quaisquer natureza, contribuições, confisco, sobre pessoas 
físicas de direito privado, sobre imóveis, faturamento, rendas, patrimônio líquido, salário, preços. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva eliminar os impostos estaduais e municipais, além do empréstimo compulsório, 
das contribuições e dos impostos não discriminados na Constituição. Remanesceriam somente os 
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tributos da União e as taxas e contribuições de melhoria.  
A Emenda atenta, pois, contra a Federação, pois que deixa os Estados e Municípios sem receita 
própria.  
A União também ficaria em dificuldades com a supressão da Competência Residual e com a limitação 
que a Emenda impõe no sentido de que os aumentos de impostos, qualquer que seja a defasagem, 
não poderá nunca ser superior a 20%.  
É evidente que o Sistema Tributário estruturado pelo Projeto é bem mais racional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18733 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao disposto no art. 272 § 11,  
item II da Seção IV (Dos Impostos dos Estados e do  
Distrito Federal), do Capítulo I do Título VII,  
nova alínea, que será a "c", para estabelecer não  
incidência do "ICM" no ato cooperativo pp. dito,  
como segue:  
"c ) nas operações entre as cooperativas e seus associados;" 
Justificativa 
A discussão política na Assembleia Constituinte tem sido intensa sobre a reforma agrária e, 
especialmente, sobre a transferência ou não à legislação ordinária da figura da emissão de posse 
provisória. Defendemos a não transferência. Tradicional e historicamente, essa é uma figura prevista 
no instituto das desapropriações na legislação brasileira, como por exemplo pelo Decreto-Lei nº 3365, 
de junho de 41, e inclusive pelo Estatuto da Terra. Tal questão deve ser definida na nova 
Constituição, desde que seja feito um deposito de uma quantia arbitrada ou pelo valor fiscal. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva excluir da incidência do ICM as operações realizadas entre as cooperativas e 
seus associados.  
Não obstante a relevante argumentação do Autor, entendemos que, neste momento histórico, é 
importante manter a autonomia dos Estados para deliberar sobre isenções, incentivos e benefícios 
fiscais na forma prevista na lei complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18874 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso I, art. 272 do projeto constitucional.  
Entendemos que o imposto sobre a propriedade  
territorial rural deve ser da competência  
exclusiva da União. Um dos grandes problemas  
vividos hoje no País diz respeito à reforma  
agrária, anseio de milhões de brasileiros que dela  
dependem para produzir e viver dignamente mas  
ainda não tiveram atendida essa necessidade imperiosa.  
Bem sabemos que gravar a propriedade, em  
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particular, a improdutiva, com tributos, é apenas  
uma maneira secundária de desestimular os  
latifundiários a manterem grandes extensões de  
terra não exploradas, com intuito meramente  
especulativo. No entanto, por dizer respeito à  
questão agrária que, ademais, por não ter sido  
resolvida, tem causado muita violência em nosso  
País, entendemos que o imposto territorial rural  
deva ser da competência da União Federal.  
O projeto constitucional ora discutido,  
contrariamente, concede a competência para a  
cobrança do referido imposto aos Estados. Por isso  
mesmo, apresentamos esta emenda, com o intuito de  
corrigir o que entendemos ser um equívoco. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva excluir o imposto sobre a propriedade territorial rural da competência tributária 
dos Estados, para incluí-lo no rol dos impostos da União.  
A proposta, não obstante os relevantes argumentos do Nobre Parlamentar, contraria as linhas 
mestras que nortearam a elaboração do sistema de partilha de competência do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização que inclui na competência estadual os impostos 
incidentes sobre o patrimônio.  
Por outro lado, por entendermos que o imposto em causa pode ser utilizado como instrumento de 
política fundiária e, por considerarmos que nosso país abriga diversidades regionais dificilmente 
administráveis a nível Federal, suprimimos a exigência constante do parágrafo 5o do artigo 272 
do Projeto em fulcro, a fim de permitir que os Estados exerçam plenamente a seu poder tributante 
relativamente ao imposto sobre a propriedade territorial rural.  
Assim consideramos que a proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o substitutivo 
incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18926 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva--Do §, 4o. Do Art. 272  
Dê-se ao § 4o. do art. 272 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 272. ..................................  
§ 4o.- O imposto de que trata o item II  
compete, em qualquer hipótese, ao Estado da  
situação do imóvel, mesmo que a transmissão  
resulte de sucessão aberta no estrangeiro e lá  
tenha-se formalizado o instrumento de doação." 
Justificativa 
A presente proposta de alteração tradicional da norma contida no § 4º, do Art. 272, do Projeto, se 
justifica para se manter a coerência desta com aquela anterior sugestão de mudança da redação do 
inciso II do mesmo artigo. 
É que ali se sustentou ser princípio assenta em nosso Direito Tributário que o imposto em apreço só 
deve incidir sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, exceto os reais de 
garantia. 
Portanto com a presente emenda, pretende-se que se não aumente ainda mais a carga tributária dos 
contribuintes, nos termos do dispositivo no Projeto cuja pretensão é a de se tributar, também, a 
transmissão causa mortis e a doação de quaisquer bens ou direitos (móveis ou imóveis). 
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Parecer:   
   Visa a Emenda modificar a redação de dispositivo constante do artigo 272.  
Entendemos que a redação proposta está tecnicamente bem posta, tendo em vista o alcance da 
norma. 
   
   EMENDA:18928 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva Do § 5o. Do Art. 272  
Dê-se ao § 5o. do art. 272 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 272. ..................................  
§ 5o. As alíquotas do imposto de que trata o  
item II não excederão aos limites estabelecidos em  
lei complementar, obedecido o máximo de 5%." 
Justificativa 
Alguns países de economia socializada têm utilizado o imposto de transmissão causa mortis como 
instrumento de Confisco à propriedade privada, através da imposição de alíquotas exageradas. 
A fim de se prevenir a possibilidade da introdução de tal prática em nosso ordenamento jurídico, o 
que, diga-se de passagem, já ocorreu entre nós antes da reforma tributária levada a efeito em 1965 
deve a Constituição da República limitar essa imposição tributária que não deve ser superior a 5%. 
De outra parte, por ser matéria submetida à reserva legal (CTN, art. 97, IV), sugere-se que, ao invés 
de resolução do Senado Federal sejam as referidas alíquotas estabelecidas em lei complementar. 
Parecer:   
   Opinamos pela supressão do parágrafo 5o. do artigo 272. 
   
   EMENDA:19009 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 11 do artigo 272 a seguinte redação:  
I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do exterior por seu titular. 
Justificativa 
Pretende-se excluir da incidência do ICM bem destinado ao ativo fixo do estabelecimento, bem como 
serviço prestado no exterior, quando destinado ao estabelecimento situado no país.  
O ICM é, em princípio, tributo sobre a circulação de mercadorias. Bens e serviços destinadas ao 
estabelecimento não se compreendem em tal conceito. Além do mais, bens destinados ao ativo fixo 
são, antes de qualquer coisa, bens de capital, da mesma forma como serviços destinados ao 
estabelecimento contribuem ao processo produtivo. Deixar de tributá-lo implica, inclusive, a 
possiblidade de maior arrecadação posterior sobre a circulação das mercadorias produzidas. 
Parecer:   
   A emenda deseja excluir, das importações sujeitas ao ICMS, as mercadorias destinadas ao ativo do 
adquirente, assim como os serviços destinados ao processo produtivo. Para tanto, altera a redação 
do item I do § 11 do art. 272 do Projeto de Constituição.  
A emenda conflita com o Projeto da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:19014 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 10 do artigo 272 a seguinte redação:  
I - compreende o montante pago pelo  
adquirente, excluídas as despesas financeiras  
decorrentes de vendas a crédito de mercadorias a  
consumidor final. 
Justificativa 
O objetivo desta emenda é reduzir o custo final das mercadorias compradas a crédito, beneficiando, 
primeiramente o consumidor final que, para escapar ao ICM sobre as despesas financeiras, vê-se 
hoje obrigado a recorrer às instituições financeiras, arcando no custo do dinheiro, com as despesas 
operacionais e a margem de lucro dessas instituições.  
A medida eliminaria a inibição das vendas à crédito, estimulando o comércio e, consequentemente, 
aumentando a própria arrecadação do imposto, pois haveria um maior movimento de circulação de 
mercadorias.  
Finalmente, facilitaria a formulação de carteiras de crédito pelos próprios estabelecimentos 
comerciais, liberando o consumidor de ter de recorrer às financeiras, simplificando e agilizando a 
prática de compra e venda de mercadorias a crédito.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Jovanni Masini pretende excluir despesas financeiras, decorrentes de 
vendas a crédito a consumidor final, da base de cálculo do ICMS, para o que altera a redação o item I 
do § 10 do art. 272 do Projeto de Constituição. Justifica que objetiva reduzir o custo final das 
mercadorias compradas a crédito, beneficiando o consumidor e estimulando o comércio, aumentando 
a própria arrecadação e facilitando a formação de carteiras de crédito pelos próprios 
estabelecimentos comerciais.  
A nova versão para o Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de Sistematização, 
acertadamente suprime todo o § 10 mencionado. Na verdade, sequer é matéria que mereça estar em 
nível constitucional.  
A pretensão da emenda pode ser atingida, pois, no Código Tributário Nacional ou outra lei 
complementar. 
   
   EMENDA:19032 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda modificativa do item I do Parágrafo 11 do artigo 272  
I - incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
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Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que seja deixado para a lei complementar a matéria atinente ao aspecto 
espacial, no que concerne à incidência do ICMS. Nesse sentido, troca a entrada, "em 
estabelecimento de contribuinte", pela entrada "no território nacional". Alega que nos demais tributos 
matéria dessa espécie também é versada em lei complementar; que vigora, há anos, o critério de 
exigir o imposto por ocasião do desembaraço aduaneiro, com benefícios para o controle e sem 
prejuízo para os contribuintes; que a alteração dará maior sistematização ao imposto e vem atender 
aos anseios manifestados pelos Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de 
Canela.  
A matéria contida no § 11 poderia ser transferida ao Código Tributário Nacional, entre a definição dos  
fatos geradores. Por outro lado, a concisão imanente a uma Constituição não deveria explicitar 
inclusões, pois a não exclusão de bem ou serviço, no caso importado do exterior, não deixa dúvida 
sobre a inclusão, pois regra básica de exegese jurídica ensina que não cabe distinguir onde a lei não 
distingue.  
O projeto de Constituição é contrário à emenda. 
   
   EMENDA:19033 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
ARTIGO EMENDADO: 272, § 11, II, b, do Projeto de Constituição.  
Suprima-se a expressão:  
"... petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e ..." 
Justificativa 
Ao que parece, misturam-se coisas diversas, que não toleram a pretendida assemelhação. 
A negociação de energia elétrica, como base de imposição pelo imposto estadual de vendas 
mercantis, é uma novidade marcante, que provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação 
apropriada. 
Parece razoável, assim, que se queira  afastar a incidência do tributo estadual nas operações que 
envolvam mais de um Estado, tanto mais que a produção de energia elétrica é, atualmente, 
concentrada em avultadas unidades de geração, localizadas em alguns Estados, grandes 
exportadores desse bem. 
Já no tocante ao petróleo e seus derivados, o panorama é totalmente diverso. 
Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Consignações (anterior à E C. nº 18/65) os Estados cobravam 
esse imposto sobre as operações com combustíveis líquidos e gasosos, portanto, existe experiência 
acumulada acerca de tal imposto, que historicamente pertencia aos Estados. 
Além disso, o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos são mercadorias como outras quaisquer, 
de modo que a regulamentação da prática impositiva não exigirá esforço de adaptação, quando 
comparada com o sistema vigente. 
Não parece, assim, que haja motivo que justifique a não-incidência do tributo mercantil estadual nas 
operações entre Estados, privando os produtores de receita legítima. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir a referência ao petróleo e combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, na não incidência ao ICMS prevista para esses bens, mais a energia elétrica, nas 
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operações destinadas a outros Estados (art. 272, § 11, II, b).  
Justifica o autor que misturam-se coisas diversas; que ao tempo do imposto sobre vendas e 
consignações os Estados já cobravam o tributo sobre combustíveis líquidos e gasosos, existindo 
experiência acumulada; que o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos são mercadoria como 
outras quaisquer.  
Se a futura Constituição transferir ao Estados a tributação sobre os bens antes submetidos aos 
impostos únicos federais, deveria fazê-lo na plenitude, respeitando a autonomia federativa.  
O Projeto da Comissão de sistematização não agasalha a pretensão. 
   
   EMENDA:19036 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA  
Emenda supressiva do parágrafo 3o. do artigo 272  
Suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 272. 
Justificativa 
O dispositivo focalizado, como está redigido, abrange a possibilidade de tramitação, por herança, de 
imóveis para residência do cônjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto.  
Na forma como a questão foi colocada, embora o objetivo tenha sido o de excluir-se da tributação a 
transmissão, por morte, do único imóvel pertencente ao cônjuge sobrevivente, principalmente 
naqueles casos em que sua situação financeira não lhes permita suportar o encargo da tributação, 
terminará por permitir a transferência de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, uma vez 
que o dispositivo mal limita a quantidade de imóveis a serem transferidos aos herdeiros. 
Justifica-se, pois, a supressão proposta, tendo em vista que as legislações locais poderão 
estabelecer a isenção na transmissão de um único residencial para o cônjuge sobrevivente. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Luiz Salomão quer seja suprimido o § 3o do art. 272 do Projeto de 
Constituição, o qual promete imunidade do imposto sobre transmissão "causa mortis" aos bens de 
moradia do cônjuge sobrevivente e de herdeiros. Alega que o dispositivo permitirá a transferência de 
verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo e que as legislações locais poderão estabelecer 
isenção.  
Na verdade, o dispositivo questionado ignora até que o cônjuge é meeiro, não podendo haver 
imposto para formalizar em seu nome o que lhe pertence; cita bem de moradia cujo alcance não se 
limitaria ao imóvel; e submeteria ao tributo a companheira ou o companheiro, pois não é cônjuge nem 
herdeiro.  
Felizmente, nova versão para o Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, já suprime 
o questionado parágrafo. 
   
   EMENDA:19072 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o., do Art. 272. 
Justificativa 
O princípio estabelecido, com enorme probidade, vai beneficiar muito mais aos ricos do que aos 
pobres. Uma pessoa pode falecer e deixar uma pequena casa para seus herdeiros. Mas, se for rica, 
pode deixar uma casa de grande valor para cada herdeiro que nela resida e escapar ao imposto 
sobre heranças. Note-se, ainda, que herdeiros não são apenas os filhos. Na verdade, a preocupação 
visível do dispositivo resolve-se através de isenção para pequenas heranças, através de lei ordinária.  
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Parecer:   
   Quer o eminente Constituinte José Serra seja suprimido o § 3o do art. 272 do Projeto de 
Constituição. Fundamenta que o princípio estabelecido vai beneficiar muito mais aos ricos do que aos 
pobres; que uma pessoa pode falecer e deixar uma pequena casa para seus herdeiros mas, se for 
rica, pode deixar uma casa de grande valor para cada herdeiro e escapar do imposto sobre herança; 
que herdeiros não são apenas os filhos; que a preocupação do dispositivo resolve-se através de 
isenção através de lei ordinária.  
Procedem inteiramente as objeções levantadas na emenda, ao lado de várias outras. Na verdade. o § 
3o ainda comete disparidades técnicas, ao confundir o cônjuge meeiro na transmissão de bem que já 
é seu; ao deixar de fora a pessoa não casada, ao referir-se a imprecisos bens de moradia e ao, 
redundantemente, referir a transmissão por morte ao tratar, especificamente, do imposto sobre 
transmissão "causa mortis".  
A nova versão pra o Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, acertadamente elimina 
o questionado parágrafo. 
   
   EMENDA:19109 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprimir o § 1o. do art. 272. 
Justificativa 
A criação de um imposto de renda estadual, com base no mesmo tributo cobrado pela União, virá 
agravar a carga fiscal dos contribuintes de forma injusta, pois o Estado já dispõe de suas fontes de 
recursos para o atendimento de seus fins.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Antonio Carlos Konder Reis quer suprimir o § 1o do art. 272 do Projeto de 
Constituição, que confere aos Estados e ao Distrito Federal competência para instituir um adicional 
ao imposto sobre a renda e proventos devido à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou 
residentes nos respectivos territórios. Justifica que virá agravar a carga fiscal de forma injusta e que o 
Estado já dispõe de suas fontes de recursos para o atendimento de seus fins.  
Além desses argumentos teria a injusta oneração que o imposto de renda faz sobre a classe média, 
que será ainda mais penalizada, além do que a própria classe pobre, sobre a qual será trasladado o 
adicional das empresas ao cobrar os serviços e as mercadorias. Por outro lado, quebra a tradição 
brasileira de competência exclusiva para o imposto distribuído à União, aos Estados e aos 
Municípios.  
De resto, o adicional em foco encerra mero expediente arrecadatório. Mas a nova versão do Projeto 
de Constituição, da Comissão de Sistematização, repete o preceito oriundo da Comissão de Sistema 
Tributário. 
   
   EMENDA:19128 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 272 - Inciso II  
O inciso II do artigo 272 do projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 - ..................................  
II - transmissão "causa mortis" de bens imóveis e direitos a eles relativos: 
Justificativa 
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O imposto preconizado sobre “doações de quaisquer bens ou direitos” não tem tradição no sistema 
tributário brasileiro. Manifestamo-nos a ele contrário em nome de todos os cidadãos e não apenas de 
empresas a nós associadas (as quais, provavelmente, não seriam atingidas pelo tributo). Trata-se de 
tributo que deveria ser cercado de muitas restrições na sua incidência, sob pena de ser presumido 
como doado todo bem relativamente ao qual o possuidor não consiga comprovar que o adquiriu!!! Do 
último alfinete ao automóvel, em princípio, tudo está abrangido por este tributo, nos moldes previstos 
no Projeto, o qual sob o disfarce de imposto sobre doações pode ser facilmente transformado pelo 
legislador ordinário em verdadeiro imposto sobre o patrimônio, de caráter essencialmente 
expropriatório.  
A liberdade que o cidadão merece estará profunda e intensamente ameaçado se ele se ver obrigado 
a conservar todos os comprovantes que demonstrem ter comprado (e não recebido por doação) 
todos e quaisquer bens que tenha em casa, no campo, no estúdio, no atelier, no escritório, etc. É 
tributo “Kafkiano” ou digno do inferno de Drwell. Nos países democráticos em que este imposto foi 
instituído, a sua incidência é muito restrita e é pouco rentável a sua arrecadação “causa mortis” de 
quaisquer bens ou direitos (hoje só é sobre imóveis” em bases progressivas, embora deva ampliar o 
montante arrecadável pelos Estados, propiciará certamente medidas ilusionistas por parte dos 
cidadãos, cujos herdeiros escaparão assim da incidência.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Roberto Balestra pretende suprimir o imposto sobre doações de quaisquer 
bens ou direitos, previsto para os Estados ao lado do imposto sobre transmissão "causa mortis" (art. 
272 II).  
Justifica que esse imposto não tem tradição no sistema tributário brasileiro; que teria que ser cercado 
de muitas  
restrições na incidência, sob pena de ser presumido como doado todo bem relativamente ao qual o 
possuidor não consiga provar que o adquiriu; que do alfinete ao automóvel tudo seria abrangido; que 
sob o disfarce de doações pode ser facilmente transformado pelo legislador ordinário em imposto 
sobre o patrimônio; que a liberdade do cidadão estará profundamente a ameaçada se ele vier a ser 
obrigado a conservar todos os comprovantes que demonstrem ter comprado quaisquer bens que 
tenha em casa, no campo, no estúdio, no atelier, no escritório  
etc.; que nos países em que o imposto foi instituído a incidência é muito restrita e pouco rentável.  
Afigura-se uma utópica busca do perfeccionismo tributário pretender tributar as doações, agravadas 
pelo exagero de "quaisquer bens ou direitos", que serão vastamente excepcionados se o tributo vier a 
ser instituído. Alcançará inevitavelmente todos os presentes, que são espécies de doações, mas cujo 
controle é impossível ou de custo superior ao benefício.  
E ainda legalizará muitos presentes que encobrem autênticas corrupções em postos oficiais (quadros, 
joias, e até imóveis recebidos por dirigentes de autarquias e empresas estatais).  
Mas o Projeto da Comissão de Sistematização mantém o tributo. 
   
   EMENDA:19157 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia nacional  
Constituinte, suprima-se o § 3o. do Art. 272, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa 
A supressão ora proposta contempla 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. 
(Obs: A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto) 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Raimundo Lira e mais 26 outros querem que seja suprimido o § 3o do art. 
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272 do Projeto de Constituição, o qual afirma que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e 
doação não incidirá sobre a transmissão, por morte, de bens que sirvam de moradia ao cônjuge 
sobrevivente ou a herdeiros. Justificam que a supressão contempla os aspectos de mérito do tema, 
as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade dos signatários da emenda e 
a sistematização adequada à técnica legislativa.  
De fato, o questionado parágrafo privilegiaria mais os ricos do que os pobres. E comete a 
impropriedade técnica de ignorar a condição de meeiro para o cônjuge que recebe o que já é seu, 
não limita a imunidade a imóveis e discrimina entre pessoa casada e não, em contradição com o art. 
416, § 3o.  
Nova versão para o Projeto de Constituição suprime, acertadamente, o parágrafo sob exame.. 
   
   EMENDA:19176 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § I, artigo 272, inciso III  
artigo 273 e art. 460 
Justificativa 
A coletividade brasileira está sobrecarregada com tributação de toda natureza, e mediante a qual se 
efetua fortíssima transferência de recursos do setor privado-pessoas e empresas para o setor público 
– União, Estados e Municípios. Essa carga e essa transferência vão alimentando o gigantismo estatal 
em detrimento da atividade empresarial e da renda do trabalhador. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte José Carlos Coutinho pretende suprimir a faculdade de os Estados e o Distrito 
Federal instituírem um adicional ao Imposto de Renda devido à União pelas pessoas físicas e 
jurídicas (art. 272, parágrafo 1o); e o novo imposto sobre vendas a varejo de mercadorias, 
previsto para os Municípios (art. 273-III e art. 460).  
Justifica que a coletividade brasileira está sobrecarregada com tributação de toda natureza, mediante 
a qual se efetua fortíssima transferência de recursos das pessoas e empresas para o setor público; e 
que essa carga e transferência vão alimentando o gigantismo estatal em detrimento da atividade 
empresarial e da renda do trabalhador.  
Realmente são consistentes os argumentos do autor da emenda, havendo ainda os agravantes de 
má fiscalização dos impostos já existentes e perdulária aplicação dos dinheiros arrecadados. Além 
disso, a instituição do adicional ao imposto de renda pelos Estados quebra a sistemática de 
exclusividade de cada espécie de imposto para uma só pessoa de direito público. Por outro lado, o 
imposto sobre vendas a varejo será cumulativo com o imposto estadual, violando o princípio 
do imposto sobre valor agregado.  
A versão de novo Projeto da Comissão de Sistematização contraria as pretensões. 
   
   EMENDA:19193 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa do Parágrafo 5o. do Art. 272  
Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo 5o. do Art. 272.  
§ 5o. - O imposto de que trata o item III  
será cumulativo, compensando-se o que for devido  
em cada operação relativa a circulação de  
mercadorias ou prestação de serviço, com o  
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montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou  
outro Estado." 
Justificativa 
Admite o § 5º do art. 272 a seletividade do ICM em função da essencialidade das mercadorias, 
alterando a atual sistemática de uniformidade de alíquota para todas as mercadorias. 
Dado a natureza do tributo, que tem como fato gerador a circulação das mercadorias em geral, não 
nos parece que seja válido admitir a seletividade de sua alíquota, que se adotada poderá encarecer e 
muito, certos produtos.  
Além do mais, tratando-se de imposto de competência estadual, o conceito de essencialidade quanto 
aos diversos produtos poderá variar de Estados para Estados, o que irá acarretar problemas de todas 
as espécies, notadamente no que tange às operações interestaduais. 
Quanto a supressão da parte final do dispositivo, impõe-se pelo fato da restrição aludida contratar o 
princípio da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação 
isenta, na próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado, porquanto o 
imposto incidirá integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda 
Constitucional nº 23. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte José Carlos Coutinho quer modificar a redação do § 5o, na verdade o § 6o, 
do art.272 do Projeto de Constituição, no sentido de excluir dele a admissão da seletividade do 
ICMS.  
Na verdade, inócuo é dizer que o ICM pode ser seletivo, pois a autonomia estadual, com referência 
ao imposto que lhe compete, poderia fazê-lo mesmo sem previsão constitucional, por não existir 
proibição.  
Entretanto, a Comissão de Sistematização está mantendo o texto anterior. 
   
   EMENDA:19392 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO SÉTIMO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO SÉTIMO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"TÍTULO VII  
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO  
CAPÍTULO I  
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
[...] 
SEÇÃO IV  
OS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  
Art. 150. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre propriedades  
territorial rural, transmissão "causa mortis"" e  
doação de quaisquer bens ou direitos, operações  
relativas à circulação de mercadorias por  
produtores, industriais e comerciantes, prestações  
de serviços e propriedade de veículos automotores.  
§ 2o. O imposto de propriedade territorial  
rural não incidirá sobre pequenas glebas rurais,  
nos termos definidos em lei estadual.  
§ 3o. Relativamente a bens imóveis e  
respectivos direitos, o imposto de transmissão  
"causa mortis" compete aos Estados da situação do  
bem; relativamente a bens móveis, títulos e  
créditos, o imposto compete ao Estado onde se  
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proceder à sucessão ou no domicílio do doador; se  
o ex-proprietário era inventário processado, a  
incidência do tributo observará o disposto em lei  
complementar, progressivas as alíquotas, não  
excedendo os limites estabelecidos em resolução do  
Senado Federal.  
§ 4o. O imposto de circulação de mercadorias  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essenciabilidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido em cada  
operação relativa À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS OU  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O MONTANTE COBRADO nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado; isenção ou  
não-incidência, salvo determinação em contrário da  
legislação, não implicará crédito de imposto para  
compensação daquele devido nas operações e  
prestações seguintes.  
§ 5o. Os impostos sobre circulação de  
mercadorias terão sua incidência dependente de  
resolução do Senado Federal, aprovada por dois  
terços, estabelecendo as alíquotas relativas à  
circulação de mercadoria e às prestações de  
serviços, interestaduais ou de exportação,  
aplicáveis às operações internas, realizadas com  
energia elétrica e com petróleo, inclusive  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  
§ 6o. É facultado ao Senado Federal, mediante  
resolução aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreendidas a energia  
elétrica e os combustíveis.  
§ 7o. Salvo deliberação em contrário dos  
Estados e do Distrito Federal, as alíquotas  
internas, nas operações relativas à circulação de  
mercadorias e nas prestações de serviços, não  
poderão ser inferiores às alíquotas estaduais,  
reputando-se operações e prestações internas  
também as interestaduais realizadas para  
consumidor final de mercadorias e serviços.  
§ 8o. A base de cálculo para o imposto  
relativo à circulação de mercadorias compreende o  
montante pago pelo adquirente, inclusive  
acréscimos financeiros e não compreende o montante  
do imposto sobre produtos industrializados, quando  
a operação configure hipótese de incidência de dois impostos.  
§ 9o. O imposto de que trata o parágrafo  
anterior incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular, inclusive  
de bem destinado ao consumo ou artigo fixo do  
estabelecimento, bem assim sobre serviço prestado  
no Exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País, não incidindo sobre operações que  
os destinem ao Exterior produtos industrializados,  
nem aquelas que destinem a outros Estados,  
inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele  
derivados, e energia elétrica.  
Art. 151. Cabe à lei complementar, quanto ao  
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imposto de que trata o item III do artigo 149,  
indicar outras categorias de contribuinte,  
disciplinar o regime de compensação do imposto;  
fixar o local das operações relativas à circulação  
de mercadorias e prestação de serviços; excluir da  
incidência do imposto, nas exportações para o  
exterior, produtos não mencionados nesta Seção;  
prever casos de manutenção de crédito,  
relativamente à exportação de serviços e  
mercadorias; e regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, são  
concedidos isenções, incentivos e benefícios  
fiscais e quando e como serão revogados.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva alterar a redação dos capítulos I e II do Título VII do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, objetivando torná-los mais concisos.  
Propõe, ademais, a inclusão ou a substituição de alguns dispositivos.  
Relativamente ao Capítulo I, a proposta contém aspectos que contribuem, efetivamente, para o 
aprimoramento do Projeto e que serão incorporados ao nosso Substitutivo posto 
que, coincidentemente com o Nobre Autor da Emenda, entendemos necessário excluir do Projeto os 
dispositivos de caráter infra-constitucional.  
A proposta de atribuir aos Municípios competência para instituir taxa para eliminação ou controle de 
atividade poluente, contudo, parece-nos conflitante com a sistemática geral adotada na elaboração do 
Substitutivo. O mesmo se diga com referência à ampliação das hipóteses de instituição 
de empréstimos compulsórios e de imunidade à imprensa.  
No que tange às modificações introduzidas no Capítulo II, por outro lado, entendemos que elas 
contrariam não apenas os princípios que norteiam a elaboração de nosso Substitutivo, quanto as 
opiniões expressas pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria nas fases preliminares.  
Em relação à seção "Dos Orçamentos" o ilustre parlamentar propõe pequenas alterações, mais de 
forma, ao texto do atual Projeto da Comissão de Sistematização. Considerando que inúmeras 
alterações estão sendo efetivadas e que, na forma que apresentaremos, alguns destes dispositivos 
permanecem, consideramos esta Emenda como parcialmente aprovada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19466 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do Inciso II do § 11 do art. 272. 
Justificativa 
Não nos parece que a intributabilidade dos derivados do petróleo e da energia elétrica deva prosperar 
em nosso Sistema Tributário nas operações interestaduais, pois as exclusões em tela prejudicam 
drasticamente os Estados membros e, por via de consequência os Municípios.  
Destaque-se, por outro lado, que a tributação em tela não há de gerar “guerras fiscais” ou vultuoso 
gravame no preço dos produtos citados, tendo em vista que as alíquotas incidentes serão fixadas 
uniformemente pelo Senado Federal (art. 272, § 7º, I). 
Parecer:   
   A Emenda visa suprimir a alínea "b" do item II do § 11 do Art. 272.  
Mesmo admitindo-se a possibilidade de alguns estados se sentirem afetados pela medida, durante 
algum tempo, é de se observar que a não incidência prevista no referido dispositivo atende melhor ao 
objetivo do "desenvolvimento equilibrado entre as várias regiões do País".  
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Portanto, considerando-se os efeitos da medida, com todas suas possíveis implicações, estamos 
certos de que, em termos nacionais, haverá maiores benefícios se mantida a não incidência, como a 
estabelece o supracitado dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19468 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item II do § 10 do artigo 272.  
"II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a  
operação, realizada entre contribuintes e relativa  
a produto destinado a industrialização ou  
comercialização, configure hipótese de incidência  
dos dois impostos". 
Parecer:   
   Pretende a Emenda dar nova redação ao item II do § 10 do Art. 272.  
Revendo esse dispositivo, verificamos que trata de matéria específica, a qual envolve aspectos 
técnicos relativos à incidência de dois impostos.  
Em face desses fatos, chegamos à conclusão de que o assunto deve ser disciplinado a nível de 
legislação infraconstitucional, razão por que procedemos à sua supressão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19678 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do § 7o. do Art. 272. 
Justificativa 
Ao permitir que o Senado Federal fixe as alíquotas do ICM aplicáveis às operações internas 
realizadas com energia elétrica, petróleo e combustíveis, o dispositivo entra em choque com o 
espírito que preside toda a edificação do novo sistema tributário e da nova ordem constitucional qual 
seja o de fortalecer os Estados e sua autonomia e afirmar a plenitude ao ideal federativo. Impõe-se, 
portanto, sua supressão.  
Parecer:   
   A Emenda visa suprimir o item II do § 7o. do art. 272, porquanto o texto desse dispositivo afetaria a 
autonomia dos estados, violando o sistema federativo.  
Cabe esclarecer que a norma contida no art. 272, § 7o., itens I e II, ao atribuir ao Senado da 
República, como legítimo representante dos Estados no Congresso Nacional, a fixação das alíquotas 
aplicáveis a vários tipos de operações sobre as quais incide o imposto mencionado no item III 
daquele mesmo artigo, visou precipuamente atender ao equilíbrio e harmonia do sistema federativo, 
conciliando os interesses dos Estados.  
Acrescente-se, ainda, que, em razão da relevância da matéria para o sistema federativo, exige-se o 
"quórum" de dois terços dos membros do Senado para a aprovação das resoluções que disponham 
sobre a fixação das referidas alíquotas. 
   
   EMENDA:19694 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V do § 12 do artigo 272. 
Justificativa 
O dispositivo que pretendemos ver suprimido deixa a lei complementar federal a possibilidade de 
excluir da incidência do ICM nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos que não os 
industrializados, da vez que estes últimos já estão excluídos através da alínea “a” do inciso II do 
mesmo artigo.  
Como se vê, a União já interfere na competência tributária estadual no caso da exportação de 
produtos industrializados. Seria excessivo deixar aberta uma porta a novas interferências da União 
neste campo. Isto face a autonomia estadual, macula o ideal federativo e expõe à redução dos seus 
recostos em razão da atuação do legislativo federal.  
Em nome da autonomia dos Estados e da restauração efetiva da Federação, impõe-se a supressão 
do dispositivo em pauta. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a supressão do item V do § 12 do Art. 272.  
Cabe observar que a possível exclusão da incidência do imposto de que trata o item III do Art. 272, 
por lei complementar, nos termos do disposto no item V do § 12 desse mesmo artigo, visa atender 
aos objetivos da política econômica vinculados ao comércio exterior, de inegável importância para 
o desenvolvimento do País.  
Ademais, a desoneração de impostos nas exportações é medida adotada por todos os países, 
porquanto, permitindo maior competitividade aos produtos, mercadorias e serviços exportados, 
contribui decisivamente para o desenvolvimento e a expansão da economia.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19701 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 11 do artigo 272 
Justificativa 
O dispositivo que se pretende suprimir colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do 
próprio imposto, de vez que consagra a incidência na ponta do consumo. Além disso, ao beneficiar os 
estados consumidores de combustível e de energia, mais fortes e desenvolvidos economicamente, a 
alínea afronta o comando do inciso II do § 1º do artigo 257, que estabelece como objetivo do próprio 
sistema tributário o “desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do país”. 
Finalmente, ao permitir que a energia proveniente do estado menos desenvolvido se agregue aos 
custos de produção das indústrias do estado mais forte, o dispositivo enseja o absurdo de que o 
estado produtor de energia, ao importar produtos industrializados, importe também o imposto que não 
lhe foi permitido cobrar, criando novo embaraço para o cumprimento do objetivo de promover o 
“desenvolvimento equilibrado”. 
Parecer:   
   O dispositivo visa a subtrair à tributação interestadual insumos essenciais, objetos de política e 
estratégia nacionais, e cuja produção é abundante em algumas regiões e escassa noutras. No caso, 
o interesse nacional supera o dos Estados, que, em todo caso, de acordo com o projeto, não 
sofrerão perdas. Ao contrário, passarão a tributar referidos produtos através do ICMS nas operações 
internas. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19704 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do artigo 272 a seguinte redação:  
II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis e direitos a eles relativos. 
Justificativa 
O objetivo é excluir do âmbito do imposto os bens móveis, de difícil fiscalização. Além do mais, evita-
se que, no terreno acionário, por exemplo, só sejam taxadas as ações nominativas, discriminando-as 
em relação às ações ao portador, impossíveis de serem tributadas por tal via.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Jovanni Masini pretende excluir os bens móveis do campo de incidência do 
imposto sobre transmissão e doação. Para tanto, explicita os bens imóveis e direitos a eles relativos, 
no item II do art. 272 do Projeto de Constituição. Justifica que a fiscalização sobre bens móveis é 
difícil, além do que evita que, no terreno acionário, sejam taxadas só as ações nominativas.  
Os argumentos são ponderáveis. Maior será a dificuldade em controlar os presentes, pois são 
espécie de doações. Malgrado o texto do projeto mencione quaisquer bens ou direitos, a afirmativa 
será desmoralizada pela prática e pelas exceções que a própria lei irá efetuar.  
A versão do Projeto da Comissão de Sistematização mantém o texto anterior. 
   
   EMENDA:19958 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Suprimir o § 5o. do Artigo 272. 
Justificativa 
Dar ao Senado poder para estabelecer os limites máximos da alíquota do imposto de que trata o item 
II do Artigo é, na prática, dar-lhe poder de legislar sobre um tributo que a Constituição reserva à 
competência dos Estados. 
E de que progressividade se fala? Este imposto pode ser cobrado com base no monte e partilhar ou 
sobre o quinhão de cada herdeiro. E neste último caso, a progressividade pode ser estabelecida em 
função do montante do quinhão de cada herdeiro e do grau de parentesco. Se estabelecer a alíquota 
máxima, o Senado pode também estabelecer várias alíquotas e, assim, predeterminar que tipo de 
imposto os Estados devem adotar. 
Assim, se deve haver autonomia dos Estados, este parágrafo deve ser suprido, como se propõe. Se 
mantido o dispositivo, com redução da autonomia estadual, haveria que alterá-lo. 
Parecer:   
   Propõe o eminente Constituinte José Serra que seja suprimido o parágrafo 5o do art. 272 do Projeto 
de Constituição, o qual estabelece que as alíquotas de imposto sobre transmissão causa mortis e 
doações sejam progressivas e que não excederão os limites estabelecíveis pelo Senado.  
Justifica o autor que dar ao Senado poder para estabelecer os limites da alíquota é, na prática, dar-
lhe poder de legislar sobre um tributo reservado aos Estados; que a progressividade pode ser 
estabelecida em função do monte do quinhão de cada herdeiro e do grau de parentesco ou com 
base no monte a partilhar.  
Realmente afigura-se intromissão na autonomia federativa o Senado fixar qualquer limite no imposto 
atribuído aos Estados, especialmente quando o fenômeno é intra-estadual. Por outro lado, é inócuo 
exigir imprecisa progressividade, que poderia ser tão diminuta a ponto de ser quase 
proporcional, atendendo à formalidade da Constituição.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:19959 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Suprimir o § 3o. do Artigo 272 
Justificativa 
Este parágrafo não tem sentido e contraria o princípio estabelecido no art. 257, § 2º, uma vez que, 
com enorme probabilidade, vai beneficiar muito mais os ricos do que os pobres. Uma pessoa pode 
falecer e deixar uma pequena casa para seus herdeiros. Mas, se for rica, pode deixar uma casa de 
grande valor para cada herdeiro, que nela resida. Note-se, ainda, que herdeiros não são apenas os 
filhos. Estes, como os ascendentes, são herdeiros necessários, mas há os não necessários, como o 
cônjuge e colaterais até o quarto grau.  
Tudo isto mostra a total falta de fundamento do § 3º cuja supressão se propõe.  
Na verdade, a preocupação visível no texto resolve-se através de isenção para heranças, por meio de 
lei ordinária. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte José Serra propõe seja suprimido o parágrafo 3o do art. 272 do Projeto de 
Constituição, que promete imunidade ao Imposto sobre Transmissão "Causa-Mortis" aos bens de 
moradia do cônjuge sobrevivente e de herdeiros.  
Alega que o dispositivo beneficiará mais os ricos do que os pobres e que contraria o princípio do art. 
257, parágrafo 2o.  
Realmente a disposição favoreceria mais as grandes heranças. Além disso, comete várias 
impropriedades técnicas, ao ignorar a situação de meeiro do cônjuge, a imprecisão dos bens de 
moradia e a discriminação contra a pessoa não casada.  
Felizmente, nova versão do Projeto de Constituição já suprime o questionado parágrafo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:19960 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
Dar a seguinte redação ao § 2o. do Artigo 272;  
"Art. 272..........................  
§ 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, como tal  
definidas em lei estadual, desde que as explorem,  
só ou com suas famílias, os respectivos proprietários." 
Justificativa 
Como está redigido, o dispositivo vai permitir o fracionamento de propriedade, continuando as frações 
com o mesmo proprietário, mas sem tributação.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte José Serra quer alterar o parágrafo 2o do art. 272 do Projeto de Constituição, 
que assegura intributabilidade ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural às pequenas glebas 
rurais, nos termos definidos em lei estadual. Deseja acrescentar a condição de que as glebas sejam 
exploradas, só ou com suas famílias, pelos respectivos proprietários.  
Alega o autor que o dispositivo do Projeto vai permitir o fracionamento de propriedade, sob o mesmo 
proprietário, sem tributação.  
O imposto foi deferido às Unidades da Federação. Por isso, deve ser deixado a critério dos Estados 
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regular o assunto, dentro do princípio federativo; como faz o Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19973 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272 - Inciso I  
Parágrafo 10  
O Inciso I, do Parágrafo 10 do artigo 272 do  
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 272 ....................................  
§ 10. ......................................  
I - Compreende o montante pago pelo  
adquirente exclusive custo financeiros, os quais  
deverão ser faturados separadamente para  
fiscalização específica dos efetuados e sobre os  
quais incidirá imposto sobre Operações  
Financeiras, arrecadado ao Estado. 
Justificativa 
A inflação de expectativa ou inercial está embutida no texto original, pois estimula a otimização de 
custos sabiamente tributados pelo ICM sobre valores relativos a custo financeiro ou juros de venda à 
prazo. A modificação proposta visa cristalinamente, separar o preço de venda dos custos financeiros 
visando uma maior fiscalização do público sobre acréscimos relativos a juros da venda a prazo, e, 
concomitantemente, sobre esses acréscimos, pagar-se-á Imposto S/Operações financeiras, típico 
dessas situações. Com essa providencia proposta, “mata-se dois coelhos com uma só cajadada”. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Roberto Balestra deseja modificar a redação do item I do parágrafo 10 do art. 
272, que incluí os acréscimos financeiros na base de cálculo do ICMS. A emenda quer, ao contrário, 
excluir os custos financeiros.  
A matéria sequer merece ser tratada em Constituição.  
Acertadamente, nova versão para o Projeto de Constituição suprime totalmente o parágrafo 
mencionado, transferindo para a legislação complementar o assunto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:19999 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMANDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 272, § 3o., Inciso IV  
Artigo 12 - Inciso XIV  
Suprimam-se do Projeto de Constituição:  
a) o inciso XIV do Art. 12;  
b) O § 3o. do Inciso IV do art. 272. 
Justificativa 
O dispositivo é contrário a tudo o que prevalece nas Nações civilizadas do ocidente e além disso, se 
for para dizer que as heranças serão tributadas, o lugar certo não é no rol das garantias individuais e 
sim no capítulo relativo ao sistema tributário.  
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Há orientação tipicamente Marxista e, se mantida, acabará por determinar a evasão do País do 
contingente de maior iniciativa, tal como aconteceu em outros países que tiveram a desventura de ser 
subjugados pelos regimes de inspiração Marxista, que, ao contrário do que propalam, não é 
“progressista” coisa alguma, e sim retrógrada, historicamente superada, em vias de ser abandonada 
pelos Países comunistas de maior experiência e é por isto essencialmente conservadora de 
esquemas e posturas já ultrapassadas Daí a supressão rogada.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Roberto Balestra apresentou emenda supressiva ao item XIV do art. 12 do 
Projeto de Constituição, o qual, no capítulo dos direitos individuais, pretende estabelecer que a 
transmissão, por morte, de bens ou valores, está sujeita a emolumentos, custas e tributos 
proporcionais ao valor do quinhão, atendido o princípio social de distribuição da renda e da riqueza. 
Critica, outrossim, que o lugar certo para dizer que as heranças serão tributadas é no capítulo do 
sistema tributário.  
Procedem os argumentos do autor quanto ao deslocamento do assunto, motivo pelo qual a emenda 
foi redistribuída para o grupo do Sistema Tributário. O art. 272 atribui aos Estados competência para 
instituir o imposto sobre transmissão "causa mortis" - portanto heranças e legados - e também sobre 
doações (item II), enquanto que o § 3o. pretende isentar do imposto a transmissão, por morte, de 
bens que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente e aos herdeiros. Esse § 3o. está sendo 
suprimido na nova versão do Projeto de Constituição por causa das impropriedades técnicas que 
contém e ao benefício que geraria precisamente para as maiores heranças.  
O § 5o. prevê a progressividade do imposto.  
Vê-se, que, no capítulo do Sistema Tributário Nacional, é atendida a postulação do autor, com 
disposições específicas para aplicação do imposto estadual sobre heranças. Coerentemente, torna-
se necessário suprimir o objetado item XIV do art. 12 do Projeto. 
   
   EMENDA:20092 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso I, do art. 272  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e  
inclua-se "predial e territorial rural." 
Justificativa 
Com essa alteração vai se permitir que o Estado possa atribuir a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas. 
Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do art. 273, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade. 
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais geradores dos impostos sobre a propriedade. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Francisco Amaral propõe que o imposto sobre propriedade territorial seja 
ampliado também para a propriedade predial, preservado na competência tributária dos Estados e do 
Distrito Federal (art. 272-I). Alega que haveria correspondência com imposto municipal sobre prédios 
e terrenos urbanos e possibilidade para incluir na tributação verdadeiras mansões construídas em 
fazendas.  
A emenda só aperfeiçoa o texto constitucional. Mesmo que os Estados não queiram incluir os prédios 
na incidência do imposto rural, haveria a previsão constitucional, suprindo lacuna existente.  
A repetição do Projeto resulta certamente do texto em vigor e que se preocupou principalmente com a 
extensão das terras. Mas a nova versão do Projeto não acolhe a pretensão. 
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   EMENDA:20274 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Suprimir o inciso II, do § 7o., do Artigo 272. 
Justificativa 
Elimina-se o dispositivo, em primeiro lugar, porque cerceia de modo excessivo a autonomia dos 
Estados. 
Segundo, em um imposto do tipo do valor acrescido como o ICMS, não tem sentido estabelecer 
alíquotas máximas para produtos intermediários como energia elétrica, petróleo e seus derivados 
uma vez que a carga tributária final é determinada pela alíquota do imposto na operação que destina 
a mercadoria ou serviço ao consumidor final. 
Não se desconhece que no caso de energia elétrica e combustíveis líquidos e gasosos derivados do 
petróleo, uma alíquota muito alta pode onerar o produto em demasia. Considere-se, porém, que o 
sistema proposto já permite ICMS com alíquota não uniforme, de modo que, nos casos apontados, a 
lei estadual poderá estabelecer alíquotas convenientes. 
Parecer:   
   O eminente constituinte José Serra quer suprimir o item II do § 7o. do artigo 272 do Projeto de 
Constituição, o qual manda o Senado estabelecer, em relação ao Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços, as alíquotas aplicáveis às operações internas realizados com 
energia elétrica, minerais, petróleo e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo.  
Justifica o autor que o dispositivo cerceia de modo excessivo a autonomia dos Estados; que não tem 
sentido estabelecer alíquotas máximas para produtos intermediários uma vez que a carga tributária 
final é determinada pela alíquota do imposto na operação que destina a mercadoria ou serviço ao 
consumidor final.  
Procede inteiramente a argumentação do autor. Aliás, no entendimento do parecerista, a autonomia 
inerente a uma República Federativa deveria abolir qualquer interferência federal nas alíquotas dos 
impostos estaduais e municipais.  
Mas a versão disponível para o Projeto de Constituição repete a disposição contestada. 
   
   EMENDA:20275 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
Dar a seguinte redação ao item III do Artigo 272:  
"Art. 272 ..................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, ainda que iniciadas no exterior e  
sobre prestação de serviços." 
Justificativa 
É preciso salientar a circunstância de que são tributáveis as operações iniciadas no exterior, sob 
pena de se alegar que, na importação, não há circulação no País e que, em consequência, não pode 
haver tributação.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte José Serra quer alterar a redação do item III do art. 272 do Projeto de 
Constituição, o qual atribui aos Estados e ao Distrito Federal o imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes, bem 
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como prestações de serviços. A emenda substitui o texto por "operações relativas à circulação de 
mercadorias, ainda que iniciadas no exterior e sobre prestação de serviços".  
A emenda deve ser acolhida.  
Pela aprovação 
   
   EMENDA:20332 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
I - Suprima-se o item IV do Art. 272;  
II - Inclua-se um item no Art. 273;  
"propriedade de veículos automotores".  
III - Suprima-se do item II do Art. 276 as  
expressões: "e sobre a propriedade de veículos  
automotores e licenciados em seus territórios". 
Justificativa 
O ônus do trânsito de veículos automotores é suportado com muito maior intensidade pelos 
Municípios do que pelos Estados. A malha viária sob manutenção das Prefeituras, incluindo estradas 
municipais, vicinais e ruas, é muito maior que a malha de estradas de rodagem mantidas pelos 
Estados que ainda cobram altos pedágios pelos serviços que prestam. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A questão enfocada pela emenda deve ser examinada no contexto da distribuição de 
receitas, observando-se o tratamento dispensado pelo projeto à matéria.  
Na verdade, não se pode negar que o enfoque central é a busca do fortalecimento financeiro dos 
Municípios, dando-lhes meios para a consecução do desenvolvimento. 
   
   EMENDA:20333 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
1. Suprima-se do art. 272 as expressões:  
"bem como prestações de serviços" do item III, "e  
dos serviços" e "ou prestações de serviços" do §  
6o., e "e às prestações de serviços" do item I do § 7o.  
2. Suprima-se do art. 276 as expressões:  
"e sobre prestações de serviços" do item III, o  
seu § 1o. e as expressões "e nas prestações de  
serviços" do item I do § 2o..  
3. Acrescente-se um item ao art. 273 do  
Projeto, do seguinte teor:  
"Item: Serviços de qualquer natureza". 
Justificativa 
A presente emenda já foi apresentada na Comissão de Sistematização onde recebeu o  
nº CS05399-1. 
Com a elaboração do novo Projeto, por S. Exa., o relator Bernardo Cabral, e renumeração dos 
artigos, apresentamo-la novamente a fim de evitar equívocos.  
Profundamente injusta para com os municípios e atribuição aos Estados, da competência para 
instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza.  
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São os municípios que realizam a quase totalidade das obras e serviços de que se servem os 
cidadãos e continua a ser os menos aquinhoados nas receitas tributárias. O atual projeto negou-lhes 
os impostos sobre propriedade territorial rural, os da venda a varejo de combustíveis e lubrificantes, 
os incidentes sobre a locação de bens móveis e imóveis e ainda pretende subtraí-lhes o imposto 
sobre serviços que, mesmo na penúria atual, a vigorante Carta Constitucional lhes confere. 
Atribuindo aos municípios a execução dos programas da Assistência Social, ensino básico e outros 
serviços de atendimento aos municípios é necessário que lhes atribua também a possibilidade de 
receitas suficientes, para se erradicar de vez a política de favores frente aos governos federal e 
estaduais. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A questão enfocada pela emenda deve ser examinada no contexto da distribuição de 
receitas, observando-se o tratamento dispensado pelo projeto à matéria.  
Na verdade, não se pode negar que o enfoque central é a busca do fortalecimento financeiro dos 
Municípios, dando-lhes meios para a consecução do desenvolvimento. 
   
   EMENDA:20335 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
Exclua-se do art. 272 o item II e os  
parágrafos 3o., 4o. e 5o. (que serão incluídos,  
com nova redação, no art. 273).  
Sala das Sessões, / /87 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:20433 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 272.  
Acrescente-se ao art. 272, do Projeto de  
Constituição, o item V e o § 1o. renumerando os  
demais parágrafos.  
V - empreendimento de produção de bens ou  
serviços que venham a se localizar ou expandir em  
centros urbanos congestionados, ou cujo  
funcionamento crie para os poderes públicos  
encargos especiais para proteção do meio ambiente.  
§ 1o. - Lei Complementar definirá os  
contribuintes, o fato gerador, a base de cálculo,  
as alíquotas e a destinação da receita do imposto  
de modo a que possa ser utilizado pelos Estados e  
o Distrito Federal como instrumento de  
descongestionamento dos grandes centros urbanos e  
de orientação do processo de urbanização da  
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população, inclusive de estímulo ao  
desenvolvimento de cidades médias e pequenas ,  
e à criação de novas cidades. 
Justificativa 
A emenda visa a criação de um imposto novo, ao nível estadual, vital ao enfrentamento da Questão 
Urbana em sua origem mais profunda, ou seja, no uso do Território Nacional para a localização de 
industrias e serviços (responsável pelo nascimento e crescimento das cidades, até às megalópoles).  
Busca-se dotar os estados de instrumentos para reordenamento da localização e ampliação das 
indústrias dos serviços no território estadual.  
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte Luiz Roberto Ponte acrescentar na competência tributária dos 
Estados o imposto sobre empreendimentos de produção de bens ou serviços que venham a se 
localizar ou expandir em centros urbanos congestionados, ou cujo funcionamento crie para os 
poderes públicos encargos especiais para proteção do meio ambiente.  
Atribui à lei complementar definir os contribuintes o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas e a 
destinação da receita.  
Os problemas urbanos são da órbita municipal, cabendo ação dos Estados Federados quando 
atingirem nível intermunicipal.  
A legislação municipal pode impedir a localização de empresas em locais congestionados ou a serem 
preservados da poluição física ou aérea, através da lei de obras e mediante tributação adequada do 
imposto predial e territorial, além de outras providências incentivadoras a instalações em locais 
diferentes. Não há necessidade de criação de imposto novo. E serviços especiais, públicos, 
demandados por empreendimentos vários, podem ser ressarcidos através de taxas municipais ou até 
estaduais.  
Os impostos tem por finalidade exatamente cobrir as necessidades das populações, inclusive, pois a 
prevenção e o combate aos danos do meio ambiente. Ações protetoras cabem mesmo sobre pessoas 
físicas, que, com o lixo e outros meios, também poluem o ambiente. 
   
   EMENDA:20598 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - INCISO I, DO ART. 272  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do artigo 273, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade.  
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade. 
Parecer:   
   O eminente Constituinte Vasco Alves quer que o imposto rural tribute a propriedade predial e 
territorial e não só esta (art. 272, I).  
O Projeto da Comissão de Sistematização, todavia, preserva a limitação anterior às propriedades 
territoriais, reiterando disposição das duas últimas Constituições.  
Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 525  

 

FASE O 

   EMENDA:21059 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a letra "c" do item II do § 8o. do ART. 209. 
Justificativa 
A isenção do imposto sobre transporte urbano de passageiros não se constitui insumo para resolver a 
grande problemática. Esta questão deve ser enfrentada com mais vigor. 
Parecer:   
   A Constituinte Cristina Tavares pretende suprimir, nas imunidades previstas para o ICMS, o 
transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões (alínea "c" do item II do § 
8o. do art. 209). Alega que a isenção do imposto em questão não resolve a grande problemática, que 
deve ser enfrentada com mais rigor.  
A imunidade contestada não figurava do texto anterior. A matéria melhor ficaria com a lei 
complementar ou mesmo com cada lei estadual que regulasse o ICMS, mesmo porque as empresas 
de transporte constituem atividade com vultosa receita. O princípio de autonomia federativa prefere 
deixar o assunto a critério de cada Estado, ao qual pertence o imposto. 
   
   EMENDA:21213 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo alterando o Título VII  
Dê-se ao Título VII do projeto, a seguinte redação:  
TÍTULO VII - ORÇAMENTOS E SISTEMA TRIBUTÁRIO  
[...] 
CAPÍTULO IV - OS IMPOSTOS   
Art. VII.IV.2. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - propriedade territorial rural;  
II - propriedade de veículos automotores, vedada a instituição de impostos sobre a  
respectiva utilização.  
Art. VII.IV.3. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - vendas a varejo de mercadorias.  
§ 1o. Cabe a Lei Complementar fixar a  
alíquota máxima do imposto sobre vendas a varejo.  
§ 2o. Sempre que um Município instituir o  
imposto sobre vendas a varejo, haverá uma única  
alíquota para todas as mercadorias, exceto as isentas.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte apresenta Emenda Substitutiva ao título VII - Tributo e Orçamentos.  
Na parte referente a Orçamentos, os dispositivos, em confronto com os do Substitutivo, não obstante 
os nobres propósitos do Autor, não se harmonizam com a sistemática que orienta o sistema de 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 526  

 

Planos e Orçamentos concebidos no Substitutivo.  
Quanto ao sistema Tributário, exceção feita ao que constitui mera repetição, a proposta representa 
uma revolução dentro do Substitutivo, como se vê dos seguintes pontos: explicitação detalhada de 
princípios; eliminação da imunidade para sindicatos; extensão da imunidade dos livros para 
outros veículos de comunicação; isenções para produtos e serviços básicos, já o nível constitucional, 
incluída aí as transferências de propriedade; ressarcimento do empréstimo compulsório pelo Estado 
ou Município atingido pela calamidade; vigência da lei dentro do próprio exercício; ICM e ISS na 
competência da União; disciplinação das alíquotas do imposto de renda que recai exclusivamente 
sobre pessoas físicas; disciplinação e fixação de percentuais do Fundos de Participação  
transferidas para lei complementar.  
A aceitação dessas novidades desfiguraria por completo a concepção que norteou o Substitutivo. 
Apenas com relação aos pontos comuns e à proibição de privilégios processuais para a Fazenda 
Pública é que a Emenda pode ser adotada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21239 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao artigo 209, em seu item III e inclui-se novo item:  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, ainda que iniciadas no exterior.  
V - a transmissão de propriedade de veículos  
automotores usados excluindo-os da incidência do  
imposto indicado no item III, cabendo deste 50%  
para os municípios. 
Justificativa 
No item III exclui-se o imposto sobre serviços, que atualmente pertence aos municípios e deve 
continuar pertencendo, na medida que é uma importante e crescente receita da qual os municípios 
não devem prescindir, já que terão responsabilidade adicionais e concentradas no tempo. O 
argumento de que não cobram, só é verdadeiro para os pequenos municípios, mas assim mesmo o 
próprio texto da a solução quanto abre a possibilidade da cobrança através de convênio. 
Quanto a inclusão do imposto sobre a transmissão de propriedade de veículos automotores usados, 
entendemos que o ICM neste caso é incobrável pelos inúmeros recursos de sonegação que impedem 
a fiscalização. Além do mais desta forma amplia-se a base de tributação. Esta será uma 
extraordinária receita, lógica, progressiva e de cobrança sem custo de fiscalização. 
Parecer:   
   A emenda pretende manter na competência dos Municípios o imposto sobre Serviços, portanto, 
sem integrá-lo ao ICM, dos Estados. Acrescenta para competência dos Estados o Imposto sobre 
transmissão de Propriedade de veículos Automotores Usados, atribuindo metade do produto aos 
Municípios.  
A transferência do ISS para os Estados mereceria audiência dos Municípios, pois perdem a 
competência, alegando o autor que é produtivo e fiscalizado nos Municípios grandes.  
Quanto aos veículos usados, obviamente poderá alcançar a tributação pelo ICM, desde que os 
vendedores sejam comerciantes, inscritos ou não . Quando o vendedor for particular, tributar a venda 
será puro expediente arrecadatório, sem preocupação com justiça fiscal.  
A Comissão de Sistematização acolhe em parte a emenda, ao transferir aos Estados só o imposto 
sobre transportes extramunicipais e sobre comunicações. 
   
   EMENDA:21314 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 209 do Substitutivo  
Inicial do Relator, o seguinte parágrafo  
remunerando-se como § 10 o atual § 9o.  
"§ 9o. À exceção dos impostos de que tratam o  
item III deste artigo, os itens I e II do artigo  
207 e o item III do artigo 210, nenhum outro  
tributo poderá ser instituído sobre operações  
relativas a energia elétrica, combustíveis e  
lubrificantes, e minerais do País. 
Justificativa 
O projeto de Constituição eliminou da competência federal os impostos únicos sobre energia elétrica, 
lubrificantes e combustíveis e minerais do País, incluindo os respectivos fatos no campo de incidência 
do imposto estadual sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços. 
A incidência de um único imposto sobre os referidos produtos, e da tradição brasileira, preocupada 
com uma política transparente e simples em campos de fundamental interesse para setores 
estratégicos da economia.  
Ora, no momento em que a tributação das operações realizadas com energia elétrica, combustíveis, 
lubrificantes e minerais do País é transferida da União para os Estados, é imprescindível assegurar a 
exclusividade da imposição estadual, a fim de que transferência se processe em toda a sua extensão, 
eliminando, sobre esses produtos a disputa de receita por qualquer outra entidade política.  
Essas, as razões da Emenda ora proposta.  
Parecer:   
   As emendas inclusas querem aditar parágrafo ao art. 209 do Projeto da Comissão de 
Sistematização, proibindo que sobre a energia elétrica, os combustíveis e lubrificantes, e os minerais 
possa ser instituído qualquer outro tributo além dos impostos sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, sobre importação ou exportação e sobre vendas a varejo.  
Em princípio, tendo sido distribuída à União, aos Estados e aos Municípios, cada imposto, a 
autonomia deve preservar a cada pessoa tributante decidir sobre a incidência ou isenção, desde que 
o objeto tributável esteja compreendido na possibilidade de incidência.  
Como exceção, a nova versão para o projeto acolhe a pretensão da emenda. 
   
   EMENDA:21315 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "c" do item II do § 8o. do  
art. 209, do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição, elaborado pelo Relator da Comissão  
de Sistematização. 
Justificativa 
O substitutivo, no item II do § 8º do art. 209, prevê hipóteses de não-incidência do imposto estadual 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços (ICMS). São 
imunidades colocadas como restrições ao exercício da competência tributária dos Estados e do 
Distrito Federal.  
Entre essas restrições ao poder de tributar, foi incluída a não-incidência do ICMS sobre o transporte 
urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões (art. 209, § 8º, item II, letra “c”, do 
Substitutivo).  
Ora, a imunidade no Sistema Constitucional Brasileiro tem sempre por objetivo preservar um valor 
fundamental da sociedade. Assim, a imunidade dos templos de qualquer culto, em atenção à 
liberdade religiosa, a imunidade da União, dos Estados e dos Municípios, em atenção à autonomia 
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política que caracteriza essas criaturas constitucionais, a imunidade de livros, jornais e periódicos, em 
atenção à liberdade de pensamento e expressão, a imunidade ao ICMS de produtos exportados para 
o estrangeiro, em atenção ao princípio da tributação pelo país de destino etc.  
Nesse contexto, não tem o menor sentido estabelecer, em preceito constitucional, imunidade ao 
ICMS relativamente transporte urbano de passageiros. Considerando que seja necessário o não 
pagamento do imposto nessa atividade, o Estado a excluirá da tributação, mediante a concessão de 
isenção. Esse o mecanismo adequado para liberar de tributação atividades, atos ou pessoas, quando 
não esteja em jogo um princípio fundamental.  
Parecer:   
   O Constituinte Francisco Dornelles pretende suprimir do Projeto de Constituição a alínea "c" do item 
II do § 8o. do art. 209, o qual institui imunidade do ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas 
áreas metropolitanas e microrregiões. Alega que não tem o menor sentido estabelecer em preceito 
constitucional, a intributabilidade citada e que, se necessária isenção, cabe ao Estado titular do 
imposto fazê-lo.  
Competindo o ICMS aos Estados, realmente a cada um deles deveria caber decidir, em respeito ao 
princípio federativo.  
Não se trata, efetivamente, de preservar um valor fundamental da sociedade, como é próprio das 
demais imunidades previstas na Constituição. 
   
   EMENDA:21317 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do art. 209 do Substitutivo  
do Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
quaisquer bens ou direitos, cujas alíquotas serão  
progressivas e não excederão os limites  
estabelecidos em resolução do Senado da República;" 
Justificativa 
O art. 209 estabelece a área de competência impositiva dos Estados e do Distrito Federal. 
No artigo correspondente do Projeto de Constituição apresentado ao Plenário (art. 272), o item II 
somente se referia ao imposto, estabelecendo o § 5º do artigo que suas alíquotas seriam 
progressivas e não excederiam os limites estabelecidos em resolução do Senado da República. 
O substitutivo apresentado coloca a matéria contida nesse parágrafo diretamente na cabeça do 
dispositivo, especificamente no seu item II, omitindo, entretanto, a competência do Senado da 
República para fixar as alíquotas máximas. 
A presente Emenda tem por objetivo restabelecer a competência, cuja omissão se deveu 
provavelmente a um lapso de redação. Não se pode descartar a eventual participação do Senado da 
República, legítimo guardião da federação, no processo de fixação das alíquotas do tributo genérico 
sobre o patrimônio, de relevante interesse para tributação que, a par de captar recursos, pretenda 
fazer justiça social. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer introduzir no imposto sobre transmissão "causa mortis", de competência 
dos Estados, que as alíquotas "não excederão os limites estabelecidos em resolução do Senado da 
República" (art. 209, II). A restauração do Sistema Federativo importa em respeitar a autonomia 
dos Estados Federados para estabelecerem as alíquotas dos impostos que lhes são distribuídos, 
especialmente quando o tributo atinja fenômenos intra-estaduais.  
Nova versão do Projeto de Constituição acolhe a pretensão em parágrafo introduzido. 
   
   EMENDA:21372 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 209, inciso III.  
Dê-se ao artigo 209, inciso III do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 209 - ................................  
............................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, bem como dos serviços diretamente  
relacionados à industrialização ou comercialização  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes." 
Justificativa 
Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto do artigo 210, inciso III, onde foi proposta a 
eliminação do Imposto Sobre Vendas e Varejo de Mercadorias, de competência dos municípios, 
atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo 212 inciso III, que a 
participação dos municípios no produto de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, 
seja elevada de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento).  
Ressalta-se finalmente, que no âmbito estadual, ficarão apenas os serviços diretamente relacionados 
com a industrialização de mercadorias, a fim de evitar as operações mista, hoje tributadas 
simultaneamente pelos Estados e Municípios, causando dificuldades aos contribuintes para o 
cumprimento de seus deveres fiscais, eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados e 
outra pelos Municípios.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a absorção da prestação de serviços, pelo ICM, de competência 
dos Estados, seja restrita aos serviços relacionados à industrialização ou comercialização de 
mercadorias, preservando nos Municípios o imposto sobre a prestação de outros serviços  
(Art. 209. III).  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Estados só os serviços de transporte 
extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:21373 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 209, inciso III.  
Dê-se ao artigo 209, inciso III do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 209 -.................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, bem como dos serviços diretamente  
relacionados à industrialização ou comercialização  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes". 
Justificativa 
Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto do artigo 210, inciso III, onde foi proposta a 
eliminação do Imposto Sobre Vendas e Varejo de Mercadorias, de competência dos municípios, 
atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
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Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo 212 inciso III, que a 
participação dos municípios no produto de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, 
seja elevada de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento).  
Ressalta-se finalmente, que no âmbito estadual, ficarão apenas os serviços diretamente relacionados 
com a industrialização de mercadorias, a fim de evitar as operações mista, hoje tributadas 
simultaneamente pelos Estados e Municípios, causando dificuldades aos contribuintes para o 
cumprimento de seus deveres fiscais, eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados e 
outra pelos Municípios.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a absorção da prestação de serviços, pelo ICM, de competência 
dos Estados, seja restrita aos serviços relacionados à industrialização ou comercialização de 
mercadorias, preservando nos Municípios o imposto sobre a prestação de outros serviços  
(Art. 209, III).  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Estados só os serviços de transporte 
extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:21380 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Adicione-se a letra "d" do art. 209, § 8o.,  
inciso II, do Projeto de Constituição:  
Art. 209 ......................... 
§ 8o. ........................... 
II - não incidirá:  
d) sobre máquinas, equipamentos e veículos  
utilitários adquiridos pelas prefeituras  
municipais com até 20.000 habitantes. 
Justificativa 
As prefeituras Municipais de população até 20.000 habitantes dispõe de poucos recursos para 
enfrentar suas imensas responsabilidades no tocante, principalmente, à manutenção de estradas 
vicinais, importantes para o escoamento da produção. Sobrevivem praticamente com os recursos 
oriundos do Fundo de Participação e ICM e hoje dispõe de equipamentos e máquinas com mais de 
10 anos de uso, e sem condições financeiras de substituí-las, pelo excessivo ônus de IPI e ICM sobre 
esses produtos.  
Ao adquiri-los a Prefeitura, na verdade, está chegando uma significativa parcela de tributos à União e 
aos Estados que são entidades que concentram a quase totalidade das receitas tributárias.  
Parecer:   
   O Constituinte Renato Johnson quer acrescentar às previstas imunidades ao ICMS as máquinas, 
equipamentos e veículos utilitários adquiridos pelas Prefeituras Municipais com até 20.000 habitantes 
(art. 209, § 8o., inciso II, letra "d").  
Malgrado os Municípios tenham enormes responsabilidades quanto à manutenção das estradas 
vicinais e estejam com equipamentos e máquinas necessitadas de substituição, a matéria deveria ser 
decidida em lei de cada Estado, perante avaliações concretas. O Sistema Federativo deve respeitar a 
autonomia dos Estados quanto aos impostos que lhes são distribuídos 
   
   EMENDA:21505 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 7o., do artigo  
209, acrescentando-se dois parágrafos, com os no.s  
8o. e 9o. renumerando-se os demais.  
§ 7o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 8o. - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 9o. - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   O Constituinte Nelson Wedekin pretende alterar a disposição contida no § 7º do art. 209 do Projeto 
de Constituição, que reputa como operações e prestações intra-estaduais as interestaduais efetuadas 
para consumidor final. Embora preserve a proibição de as alíquotas intra-estaduais de ICM serem 
inferiores às interestaduais, mantém a regra do Projeto quando o destinatário de operações 
interestaduais não for contribuinte. Se o destinatário for contribuinte no Estado de destino, seria 
aplicada a alíquota interestaduais, assegurando ao Estado de destino o imposto correspondente à 
diferença entre as alíquotas.  
Detalhamentos da espécie bem que ficariam mais apropriadamente no Código Tributário Nacional, 
mesmo porque envolve interferência em autonomia dos Estados Federados e conveniência no 
tempo.  
O Projeto repete a versão anterior. 
   
   EMENDA:21510 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "b" do inciso II do § 8o. do artigo 209 a seguinte redação:  
"b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica." 
Justificativa 
Na atual redação desse dispositivo excluiu-se o álcool combustível da não incidência do novo ICM 
nas operações interestaduais, dando tratamento diferenciado entre os diversos tipos de combustível. 
Graves distorções adviriam à sistemática desse imposto trazendo prejuízo à economia dos Estados 
importadores de álcool combustível. 
Parecer:   
   O Constituinte Nelson Wedekin quer que a não incidência prevista para o ICM com referência a 
destinações a outros Estados atinja também o álcool combustível, ao lado do petróleo, dos 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e da energia elétrica. Alega que a redação atual dá 
tratamento diferenciado ao álcool, causando prejuízo à economia dos Estados importadores desse 
combustível.  
O argumento é ponderável, mas a decisão é puramente política. 
   
   EMENDA:21515 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do parágrafo 8o. do artigo 209 a seguinte redação:  
Incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   O Constituinte Nelson Wedekin quer trocar a entrada de mercadoria no estabelecimento do 
contribuinte, quando importa do exterior, pela entrada no território nacional (§ 8o., I, do art. 209 do 
Projeto). Alega que essa sistemática vigora há vários anos, com reais benefícios para o controle da 
cobrança do ICM, sem prejuízo para os contribuintes.  
Detalhes da espécie não se revestem de importância constitucional.  
Nova versão do Projeto acolhe a pretensão, ao suprimir a referência da entrada "no estabelecimento 
de contribuinte". 
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   EMENDA:21519 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o item I. do parágrafo 9o. do  
artigo 209, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
Esse dispositivo é redundante face ao estabelecido na alínea “a” do item III, do artigo 197. 
Parecer:   
   O Constituinte NELSON WEDEKIN quer excluir a possibilidade de lei complementar indicar outras 
categorias, além dos comerciantes, produtores e industriais, para serem tributadas pelo ICM  
(art. 209, § 9o., item I).  
Justifica que o dispositivo é redundante face ao estabelecido na alínea "a" do item III do art. 197.  
Procede o argumento da Emenda. Além dele, cabe atentar que o art. 209, item III, acertadamente 
deixou de mencionar os contribuintes do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.  
Versão nova para o Projeto prevê para a lei complementar indicar os contribuintes do ICMS, portanto 
em conflito com a pretensão da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21520 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se à letra "a" do item II do § 8o. e ao  
item VI do § 9o. do artigo 209 a seguinte redação,  
suprimindo-se em consequência, o item V do § 9o.  
do mesmo artigo.  
Art. 209 - ..................................  
§ 8o. - ....................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 9o. - ....................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto Constitucional e remessa do assunto para lei 
Complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, - 
de forma e evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V do § 9º do art. 209 evita a possiblidade de ressurgir a figura da isenção de 
impostos estadual mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204. 
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Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo às exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente conjuntura de mercado internacional permita a incidência parcial ônus fiscal.  
Parecer:   
   O Constituinte Nelson Wedekin quer excluir da imunidade ao ICMS os produtos semi-elaborados 
definíveis em lei complementar e incluir nas matérias regíveis por lei complementar, referentes ao 
mesmo tributo, o estorno de crédito (Art. 209, § 8o. - II e § 9o. - VI).  
O ideal seria que a matéria objeto da emenda fosse tratado em lei complementar, mesmo a 
conveniência é mutável no tempo e envolve a autonomia dos Estados Federados.  
Quanto a estornos de crédito, o assunto é regulável em lei complementar.  
A Comissão de Sistematização está excluindo da imunidade os produtos semi-elaborados.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:21598 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 209, § 5o., II e § 8o., II., "b"  
Alterar a redação do inciso II, do § 5o. e  
suprimir a alínea "b", do inciso II do § 8o., do  
artigo 209 do Substitutivo do Relator, ao Projeto  
de Constituição, ficando este assim redigido:  
"Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
............................................  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata  
o item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:  
I - ........................................  
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com minerais.  
............................................  
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
............................................  
II - não incidirá:  
............................................  
b) (suprimir) 
Justificativa 
Tratam ambos os dispositivos, a serem eliminados, de matéria correlata. 
Conforme emenda aditiva, também por nós apresentada, devem ser preservados os Impostos Únicos 
sobre Energia Elétrica e sobre Combustíveis, entre os tributos de competência da União, à qual 
deverá, inclusive, pertencer parcela dos recursos arrecadados, para possibilitar, e servir de 
instrumento à condução dos programas relacionados com a política energética, cujo comando deve 
ficar unicamente na esfera federal. 
Decorre, aliás, do próprio Substitutivo, não só revelando inelutável tendência entre os próprios 
Constituintes, e, portanto, da Sociedade Brasileira, mas também por ser tecnicamente mais 
apropriado, sob os pontos de vista jurídico e econômico e permanência como bens pertencentes à 
União, dos potenciais de energia elétrica e das jazidas e reservas petrolíferas, de outros 
hidrocarbonetos fluidos, gases raros e gás natural. 
Além disso, as próprias competências para legislar sobre aquilo que diga respeito a estes recursos 
naturais ficará com a União, e para formular e implementar a política energética para o País, nela, 
obviamente, incluída a pesquisa, exploração e industrialização do petróleo e seus derivados. 
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Some-se, a isto, o fato de que, por suas peculiaridades, as operações relativas à produção e 
fornecimento de energia elétrica, bem como as relacionadas com a produção e o consumo de 
petróleo, e todos os seus derivados, se adequem muito melhor ao atual sistema de tributação. 
A incidência de um imposto do tipo aventado pelo Substitutivo (imposto sobre circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços) sobre tais operações causaria grandes dificuldades, e 
transtornos, para ser correta, justa e até operacionalmente viável. 
Parecer:   
   O Constituinte Luiz Eduardo pretende que a competência prevista para o Senado para estabelecer 
alíquotas em operações internas seja restrita aos minerais, suprimindo do projeto a energia elétrica, o 
petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. Quer ainda que não seja instituída a 
imunidade para as operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e energia elétrica.  
Na verdade, o princípio federativo deve reduzir ao mínimo a interferência da União na competência 
dos impostos distribuídos aos Estados.  
Nova versão do Projeto acolhe a fixação de alíquotas internas só para os minerais. 
   
   EMENDA:21659 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 209, Item V  
Acrescente-se mais um item ao artigo 209, com  
a seguinte redação:  
Art. 209 - ..................................  
............................................  
V - a exploração de jogos legalizados como  
loteria estadual e outros. 
Justificativa 
A loteria não deixa de ser fonte de recurso, um rendimento, uma arrecadação e, como tal, deve ser 
também tributada junto aos demais casos.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe seja acrescentado na competência dos Estados o imposto sobre a 
exploração de jogos legalizados, como loteria estadual e outros. Alega ser fonte de recursos, 
tributável como as demais. O assunto comporta exame, de vez que inclui loteria estadual e 
presentemente a tributação ser privilégio federal, até mediante tributação disfarçada sob o título de 
contribuição.  
Mas o Projeto da Comissão de Sistematização não prevê o tributo. 
   
   EMENDA:21666 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 209  
Inclua-se no Art. 209, o seguinte item:  
Art. 209 - ..................................  
............................................  
V - a loteria estadual e outros jogos  
existentes em ambiente federal, ou que ainda forem criados. 
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Justificativa 
A exploração de jogos existentes, ou ainda a serem criados não podem ser apenas privilégios da 
União. Achamos que os Estados devem ter os mesmos direitos, assim como os municípios, também 
devem ter participação, uma vez que os recursos são originários de todos os recantos do País, por 
isso achamos justo que, pelo menos, a metade deste dinheiro retorne semanalmente aos municípios.  
Os estados, por isso mesmo, devem ter os mesmos direitos de explorarem lotos e esportivas, pois, 
caso contrário, os recursos são todos canalizados para a União, ficando os Estados e Municípios 
cada vez mais pobres. 
Parecer:   
   A emenda pretende aditar na competência dos Estados o imposto sobre loteria estadual e outros 
jogos, alegando que os Estados devem ter igual direito do que a União em explorar e tributar jogos.  
Os argumentos são ponderáveis, ainda mais quanto pretende tributar loterias do próprio Estado, 
sendo difícil defender o monopólio federal para atividade que, se privada fosse, seria até 
contravenção penal.  
Mas o Projeto da Comissão de Sistematização reitera o texto anterior. 
   
   EMENDA:21734 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Título VII - Capítulo I -  
Seção IV - Art. 209 § 1o.  
suprima-se o § 1o. do Art. 209. 
Justificativa 
Não é com a permissão da criação de novos tributos que vamos resolver os problemas atuais.  
O que precisamos fazer é redistribuir melhor os que já existem, permitindo que os Estados e 
Municípios possam ter uma participação maior na arrecadação dos mesmos. 
Parecer:   
   A emenda deseja suprimir o § 1o. do art. 209 do Projeto de Constituição, que inova na competência 
dos Estados a permissão para instituir um adicional ao imposto sobre renda e proventos devido à 
União pelas pessoas físicas e jurídicas situadas nos respectivos territórios.  
Alega que não vão ser resolvidos os problemas com a criação de novos tributos e sim com melhor 
distribuição entre os Estados e os Municípios.  
Na verdade, o aditamento na competência dos Estados da faculdade de decretarem um adicional ao 
imposto de renda virá se erigir no único imposto com competência dupla, acumulando legislação e 
administração.  
Além disso, encerra objetivo exclusivamente arrecadatório, e beneficiará os Estados onde estão 
sediadas as maiores empresas e onde tem domicílio as pessoas físicas mais ricas.  
A decisão é essencialmente política e nova versão do Projeto restringe as incidências aos lucros e 
aos ganhos e rendimentos de capital. 
   
   EMENDA:21829 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 209 do Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator.  
Art. 209 ....................................  
§ 2o.........................................  
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I) - O imposto de que trata o item I deste  
artigo compor-se-á de uma parcela calculada sobre  
o valor venal da terra e outra determinada em  
função inversa de sua utilização e, segundo  
critérios que serão estabelecidos em lei nacional.  
O imposto não incidirá, sob qualquer das duas  
modalidades, sobre glebas rurais de áreas não  
excedente a um módulo rural da região, quando as  
cultive, só ou com sua família, o proprietário que  
não tenha a posse nem a propriedade de outro imóvel. 
Justificativa 
A imunidade atualmente vigente de vinte e cinco hectares dou baseada na presunção que esta seria 
a área mínima na qual o agricultor poderia obter a produção para seu sustento e o de sua família. 
Entretanto, esta área mínima de região para outra de acordo com o tipo de cultura ou de 
aproveitamento e da tecnologia aplicada pelo agricultor e, desta forma a área de vinte e cinco hectare 
pode ser pequena para Amazônia e grande demais pra São Paulo. Dessa forma em se fixando em 
um módulo rural da região, poderia compatibilizar as diferenças regionais ou municipais. Quanto a 
imunidade tributária de florestas nativas, é incompatível com a parte do mesmo parágrafo, quando 
falou-se em função inversa de sua utilização. Além disso, a lei ordinária vigente, já contempla a 
isenção de florestas consideradas de preservação permanente. 
Parecer:   
   O Constituinte Antonio Ueno pretende alterar o § 2o. do art. 209 do Projeto de Constituição, 
estabelecendo que o imposto sobre propriedade territorial rural se componha por uma parcela 
calculada sobre o valor venal da terra e outra determinada em função inversa de sua utilização e que 
a imunidade seja dada a glebas rurais de área não excedente a um módulo rural da região, quando 
as cultive, só ou com sua família, o proprietário que não tenha a posse nem a propriedade de 
outro imóvel.  
A proposta pertence à lei comum, mesmo porque as regiões são totalmente diversas até dentro 
delas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21873 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Suprima-se do substitutivo:  
O § 1o. do art. 209. 
Justificativa 
O brasileiro já está suportando uma carga tributária grande. Criar um tributo, a nível estadual, sobre o 
imposto de renda que já é excessivo pode esgotar a capacidade do contribuinte.  
Parecer:   
   A emenda deseja suprimir a possibilidade de os Estados instituírem um adicional ao imposto de 
renda devido por pessoas físicas e jurídicas à União. Alega que o brasileiro já suporta carga tributária 
grande e que o adicional pode esgotar a capacidade do contribuinte.  
A instituição do adicional criaria a duplicidade de competência para o imposto de renda, da União e 
dos Estados.  
Como expediente arrecadatório, favorecerá os Estados mais desenvolvidos obviamente.  
A decisão é puramente política.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências dos lucros e ganhos e rendimentos de 
capital. 
   
   EMENDA:22061 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo 1o. do art. 209:  
"§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal poderão  
instituir um adicional ao imposto sobre a renda e  
proventos de qualquer natureza, até o limite de  
cinco por cento do valor do imposto devido à União  
por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou  
domiciliadas nos respectivos territórios, conforme  
estabelecido em lei complementar". 
Justificativa 
O acréscimo da parte final do parágrafo visa a permitir que a lei complementar determine a 
descentralização da apuração do imposto de renda, de modo a tornar o instrumento eficiente para 
aqueles Estados que não possuem, em seu território, os estabelecimentos matrizes de pessoas 
jurídicas.  
Caso mantenha-se a redação proposta no projeto, estaremos permitindo um verdadeiro absurdo, qual 
seja, a possibilidade de um Estado tributar a renda gerada ou retida em outro. Desta forma, o 
instrumento estará sendo concentrador de renda nas regiões mais ricas, o que acredito, não seja o 
nosso objetivo. 
Parecer:   
   A emenda apensa quer que seja "estabelecido em lei complementar" o adicional ao imposto de 
renda previsto para os Estados. Justifica que a Lei complementar permitirá a descentralização da 
apuração do imposto de renda, de modo a tornar o instrumento eficiente para os Estados que não 
possuam estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas, ao mesmo tempo que poderá impedir que 
um Estado tribute a renda gerada ou retida em outro.  
Os problemas trazidos pela emenda evidenciam quanto se tornaria complicada a cobrança, pelos 
Estados, de um adicional ao imposto de renda devido à União.  
A permanecer o adicional, a sugestão da emenda poderia facilitar a prevenção de tais problemas.  
Nova versão do Projeto restringe as incidências aos lucros e ganhos e rendimentos de capital. 
   
   EMENDA:22198 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Modificado: Art. 209  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte parágrafo 10 ao Art.209:  
Art. 209 - ..................................  
§ 10 - É vedada a incidência de qualquer  
tributo relativo à transmissão do bem do espólio  
que sirva de moradia ao cônjuge sobrevivente,  
desde que seu valor não exceda a 500 (quinhentos)  
salários-mínimos. 
Justificativa 
Não me parece justa a isenção relativa a todos os bens do espólio que sirvam de moradia, não só ao 
cônjuge sobrevivente, mas a todos os herdeiros. É preciso fixar-se ainda um teto para o valor do 
único imóvel de residência, do cônjuge sobrevivente.  
A emenda sugere quinhentos salários-mínimos mas pode ser fixado outro limite. 
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Parecer:   
   A inclusa Emenda pretende acrescentar parágrafo ao art. 209, vedando a incidência de qualquer 
tributo relativo à transmissão de bem do espólio que sirva de moradia ao cônjuge sobrevivente, desde 
que seu valor não exceda a quinhentos salários-mínimos.  
Justifica que não é justa a isenção a todos os bens que sirvam de moradia, não só ao cônjuge 
sobrevivente mas a todos os herdeiros; que é preciso fixar-se um teto para o valor do único imóvel 
para o cônjuge.  
Procede a crítica restritiva à imunidade prevista no anterior Projeto, à qual cabe ainda aduzir a 
discriminação entre pessoa casada e não.  
Nova versão para o Projeto suprime referência à isenção constitucional, cabendo a cada Estado 
dispor sobre o imposto que lhe cabe.  
Acolhida em parte, pois, a pretensão restritiva da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22199 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator  
Assunto: Adicional de Imposto de Renda  
Instituído em favor dos Estados e do Distrito Federal.  
Suprima-se o parágrafo 1o., do artigo 209. 
Justificativa 
O dispositivo a ser suprimido visa a tributar, de forma insensata, o contribuinte brasileiro. Pela 
tradição brasileira, o Imposto de Renda nasceu federal e constituiu-se no principal imposto a União. 
Os desequilíbrios de receita entre União, Estados e Municípios, a reclamar uma reforma tributária 
cujos parâmetros sejam definidos na próxima Constituição Federal, devem ser resolvidos pela 
ampliação do grau de participação que Estados e Municípios possuem na receita do aludido imposto. 
Não obstante, criar um adicional daquele tributo, em âmbito estadual, é seguir na trilha da voracidade 
tributária, por força da impotência até agora demonstrada pelo Poder Público no controle dos gastos 
governamentais.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
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relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
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lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:22251 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 209, § 9o. inciso V.  
Acrescente-se ao inciso V, do § 9o., inciso V.  
Acrescente-se ao inciso V, do § 9o., do Art.  
209, do Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator - a seguinte expressão:  
Art. 209 ....................................  
V - ... exploração de minérios e de madeiras,  
inclusive para exportação. 
Justificativa 
Tal como a produção de industrializados serve como fato gerador de tributos, a exploração de 
minérios e de madeiras também poderá ser, sem ferir os preceitos constitucionais estabelecidos no 
Projeto de Constituição.  
De um lado, a coexistência existente entre o IPI e o ICM, exatamente por tributarem, respectivamente 
a produção e a circulação, fases distintas do ciclo econômico dos produtos, garante, nos mesmos 
termos a coexistência entre o imposto sobre exploração de minérios e madeiras e o ICM incidente 
sobre a circulação dos mesmos.  
De outro lado, o dispositivo no artigo 207, § 3º , inciso I impede a bitributação no caso dos produtos 
industrializados que usarem os minérios e as madeiras como insumos ou produtos intermediários.  
Cabe lembrar que a aceitação desta emenda não implicará no aumento da carga tributária, 
exatamente porque no caso dos minérios e das madeiras haveria uma compensação entre o IPI e o 
imposto sugerido. 
Por fim, tal solução operaria em benefício das unidades federativas que produzem minérios e 
madeiras sem os industrializar. 
Parecer:   
   A emenda sob exame defende a instituição, na competência dos Estados, do imposto sobre 
exploração de minérios e de madeiras, inclusive para exportação. Justifica que o imposto 
é compatível com as incidências do IPI e do ICM, sendo que o art. 207, § 3o., afasta a possibilidade 
de bitributação. Adita que o imposto não implicará em aumento da carga tributária, porque no caso 
dos minérios e das madeiras haveria compensação entre o IPI e o imposto proposto. Finaliza 
registrando os benefícios que o imposto produziria para as Unidades Federativas que produzem 
minérios e madeiras sem os industrializarem.  
Os argumentos são ponderáveis e o imposto é viável, dependendo tão só de decisão política. Na 
verdade, os maiores prejudicados com a ausência do imposto são os Municípios, onde só ficam 
escavações e poluições.  
O Projeto vem repetindo a tributação dos minérios e madeiras no ICMS. 
   
   EMENDA:22266 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva dos §§ 4o. e 5o.,  
eliminando-se os §§ 6o. e 7o., do artigo 209.  
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Dê-se a seguinte redação aos §§ 4o. e 5o. do  
art. 209, do Substitutivo do Relator e, em  
consequência, eliminem-se os §§ 6o. e 7o. do mesmo artigo:  
"Art. 209 - ................................  
............................................  
§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo do qual se abaterá, nos termos  
do disposto em lei complementar, o montante  
cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por  
outro Estado.  
§ 5o. - A alíquota do imposto incidente sobre  
operações relativas à circulação de mercadorias,  
será uniforme para todas as mercadorias nas  
operações internas e interestaduais; lei  
complementar fixará as alíquotas máximas para cada  
uma dessas operações e para as de exportação". 
Justificativa 
Objetiva-se com a proposta supra salvaguardar o princípio da uniformidade das alíquotas em matéria 
do ICM. 
A propósito, antes da Emenda Passos Porto (Emenda Constitucional nº 23/83), a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal sempre foi no sentido de não se permitir alíquotas diversas para operações 
interestaduais, mesmo que o destinatário da mercadoria fosse o seu consumidor final. 
Por outro lado, face ao nosso atual regime político, devem as alíquotas máximas do ICM ser fixadas 
em lei complementar em consonância, aliás, com o princípio de reserva legal aplicável ao caso (CTN, 
art., 97, IV).  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o encadeamento dos dispositivos relativos ao Sistema Tributário 
poderá se comprometer. 
   
   EMENDA:22280 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Suprima-se a redação do inciso I e do § 2o.,  
do artigo 209, do Projeto de Constituição,  
renumerando-se os demais incisos e parágrafos,  
respectivamente. 
Justificativa 
Justifica-se a presente emenda por necessidade de adequação a uma outra, dispondo sobre a 
competência do Município em instituir o Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural.  
Parecer:   
   A emenda inclusa quer suprimir, na competência dos Estados, o imposto sobre propriedade 
territorial rural, em harmonia com outra emenda em que atribui o tributo aos Municípios.  
Defensável a transferência, ou reversão, aos Municípios, do tributo em questão, que já lhes pertenceu 
de 1962 a 1964, o Projeto vem mantendo o ITR para os Estados, conforme era de 1891 a 1961.  
Nova versão do Projeto mantém o ITR na União. 
   
   EMENDA:22291 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 209 do Substitutivo  
do Relator um novo parágrafo com a seguinte.  
"§ 10 - O montante do imposto de que trata o  
item IV do art. 207 não integra a base de cálculo  
do imposto de que trata o item III deste artigo,  
quando sobre a operação incidam os dois impostos". 
Justificativa 
A referida regra se impõe a fim de que se evite a bitributação de ICM e IPI, quando a operação se 
constituir em fato gerador de ambos os impostos. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer acrescentar nas imunidades do ICM o montante do imposto sobre produtos 
industrializados, quando a operação configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justifica que restabelece a orientação da Subcomissão de Tributos; que constitui mandamento de 
elementar justiça fiscal e técnica tributária; que tem por objetivo evitar conflitos entre a União e os 
Estados; que na operação comercial posterior o ICM incidirá sobre o IPI, que nessa etapa se achará 
incluído no preço de mercadoria como custo.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização introduz novo item ao § 8o. do art. 209 (e 
não no item da não incidência), estabelecendo que o ICM não compreenderá, em sua base de 
cálculo, o montante do IPI, quando a operação for realizada entre contribuintes com produto 
destinado a industrialização ou comercialização e, obviamente, configure hipótese dos dois impostos.  
Portanto, acolhe em parte a reivindicação da emenda. 
   
   EMENDA:22320 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificada da alínea 'a', do item II, do § 8o., e supressiva do item V do § 9o., todos  
do artigo 209:  
'Art. 209 - ................................  
§ 8o. - ....................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados, definidos em lei complementar;' 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende a preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas para o País. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo, tendo sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados no texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma a evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma, ou baixíssima, elaboração, com 
consequente prejuízo.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do artigo 204.  
Importante destacar que as proposições acima foram objeto de estudo e aprovação por parte dos 
Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos 
nos dias 7 e 8 do corrente, em Canela, Estado do Rio Grande do Sul, conforme constou no 
documento denominado “Carta de Canela”. 
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Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer excluir os produtos semi-elaborados, definíveis em lei 
complementar, da imunidade prometida aos produtos industrializados destinados ao exterior, no 
tocante à incidência do ICMS (Art. 209, § 8o. II, a).  
Justifica que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo, tendo sido fonte de abusos 
e de intermináveis demandas judiciais, transferindo-se o assunto à lei complementar.  
Talvez fosse melhor transferir todas as isenções à lei complementar e à lei ordinária de cada Estado 
tributante.  
Nova versão do Projeto retira da imunidade os produtos semi-elaborados.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:22324 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo 9o. do artigo 209.  
"§ 9o. - Cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o item III:  
I - dispor sobre substituição tributária;  
II - Disciplinar o regime de compensação do imposto;  
III - Fixar o local das operações relativas à  
circulação de mercadorias e das prestações de serviços;  
IV - Prever casos de manutenção de crédito,  
relativamente a remessa para outros Estado e  
exportação para o exterior, de serviços e de  
mercadorias; e  
V - Regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
autorizados." 
Justificativa 
De acordo com o Projeto de Constituição, o parágrafo está subordinado em sete itens, alguns 
plenamente dispensáveis e outros inadequados.  
O item I tornou-se dispensável face à nova redação dada ao item III do “caput”. 
O item II sofreu mero aperfeiçoamento, suprimindo-se a expressão “os casos de”, dispensável e 
inadequada.  
O item V, na verdade faria ressurgir a figura da isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando o disposto no item III do artigo 204. 
O item VIII, que transformei no V, praticamente manteria a atual forma de concessão de isenções, 
isto é, através do COFAZ, conselho de Política Fazendária. Entendo, porém, que as isenções, 
incentivos e benefícios fiscais devam ser concedidos por LEI ESTADUAL e apenas autorizados em 
Convênio com o objetivo de serem evitadas as chamadas “guerras fiscais” entre os Estados.  
Parecer:   
   A presente Emenda, ao lado de outras, propõe nova redação para o art. 209, § 9o., do Projeto de 
Constituição, em todos seus itens.  
Suprime a referência a outros contribuintes, no anterior item I; repete os textos anteriores dos itens II, 
III, IV e VI, agora sob itens I, II, III e IV; substitui "concedidos e revogados" por "autorizados", no 
tocante a regular a forma como os Estados e o Distrito Federal deliberem sobre isenções, incentivos 
e benefícios fiscais (anterior item VII e apresentado sob V); e suprime o item V, que previa "excluir da 
incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos 
mencionados na alínea "a" do item II do parágrafo 8o."  
Justifica que o item I tornou-se dispensável; que o item II recebeu mero aperfeiçoamento; que o item 
V faria surgir a figura da isenção de imposto estadual mediante lei complementar, contrariando o item 
III do art. 204; e que alterou o item VII por entender que lei estadual é que deve conceder isenções, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 545  

 

incentivos e benefícios fiscais.  
Em nova versão, a Comissão de Sistematização corrigiu o item I para "definir seus contribuintes", 
convalidando pois, o preceito; reiterou a letra dos itens II, III, V, VI e VII; e introduziu no item IV "para 
efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável", para fixar o local das operações 
e das prestações de serviços.  
Portanto, não acolheu as inovações e supressões pretendidas. 
   
   EMENDA:22330 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no item III do Artigo 209, onde couber, a expressão "inclusive energia elétrica". 
Justificativa 
Existe a necessidade de incluir-se a energia elétrica no campo da incidência do imposto, pois não 
constitui serviço e sua classificação como mercadoria não é ponto insuscetível a discussões.  
Parecer:   
   Quer a emenda sob exame que no ICMS seja explicitada na sua incidência "inclusive energia 
elétrica". Justifica que não constitui serviço enquanto que a classificação como mercadoria não é 
ponto insuscetível de discussões.  
Se a energia elétrica não puder ser objeto de prestação de serviço nem for mercadoria, seria uma 
introdução incompatível explicitá-la na incidência do ICMS. De qualquer forma, não cabe a uma 
Constituição nem mesmo a uma lei ordinária definir mercadoria ou serviço. O Projeto de Constituição 
pretende assegurar imunidade à energia elétrica quanto ao ICMS (art. 209, § 8o., II, b). De fato, 
sendo coisa objeto de compra e venda, é uma mercadoria. 
   
   EMENDA:22362 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Art. 209, § 1o..  
Suprima-se o § 1o. do artigo 209. 
Justificativa 
O contribuinte brasileiro está submetido a uma das maiores cargas tributárias, em termos mundiais. 
No que se refere ao Imposto Sobre a Renda, é por demais conhecido o fenômeno de que é 
especialmente o assalariado que paga, inclusive na fonte, esse imposto.  
Em relação a outras categorias, com maior poder aquisitivo, os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários, de sorte que o maior peso não está com aqueles que mais podem ser 
onerados, apesar de imposto direto e progressivo.  
Desta forma, não é possível permitir aos Estados e ao Distrito Federal onerarem em mais 5% o já 
combalido contribuinte do Imposto de Renda. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
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gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
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adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:22379 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 209, § 8o., II, "c".  
"Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - ................................ 
II - ............................... 
III - .............................. 
IV - ............................. 
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
II - não incidirá;  
c - sobre o transporte urbano e metropolitano de passageiros. 
Justificativa 
A isenção visa a beneficiar os usuários dos transportes urbanos e, por isso mesmo, não tem sentido a 
restrição de que só seriam beneficiadas as RR MM e microrregiões, deixando de fora importantes 
cidades, como Brasília, Vitória, Florianópolis, além de cidades de porte médio, como Caxias do Sul, 
Pelotas, P. Fundo, Joinville, Londrina, Campinas e outras tantas, em todo o País.  
Por outro lado, é bom explicitar o transporte metropolitano, embora, no conceito de transporte urbano, 
nele se inclua, a fim de evitar dúvidas sobre a futura interpretação do texto constitucional.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer que a imunidade prometida, em relação ao ICMS, "sobre 
o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões" seja alterada para 
"sobre o transporte urbano e metropolitano de passageiros" (art. 209, § 8o., II, c).  
Justifica que a isenção visa a beneficiar os usuários dos transportes urbanos e por isso não tem 
sentido a restrição de que só seriam beneficiadas as regiões metropolitanas e microrregiões, 
deixando de fora Brasília, Vitória, Florianópolis, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Joinville, 
Londrina, Campinas e tantas outras importantes cidades; que a explicitação ao transporte 
metropolitano é inclusa a fim de evitar dúvidas sobre a interpretação; que o problema dos transportes 
urbanos é nacional e diz respeito a todas as comunidades de trabalhadores.  
Por conseguinte, a emenda pretende ampliar a imunidade, no sentido de alcançar qualquer transporte 
urbano de passageiros.  
Entretanto, a Comissão de Sistematização optou por acolher emendas supressivas, porquanto a não-
incidência configuraria privilégio às empresas de transporte e até ao transporte elitista. 
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   EMENDA:22416 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 209:  
§ 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual. Nos casos de  
incidência, as alíquotas serão fixadas de forma a  
desestimular a formação de latifúndio e a  
manutenção de propriedades improdutivas, obedecido  
o disposto em lei complementar federal. 
Justificativa 
Se o art. 216, III, combinado com o art. 212, II, prevê lei complementar para regular a participação do 
Município no Imposto Territorial Rural, o mesmo deve acontecer aqui. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer submeter ao disposto em lei complementar federal o cumprimento da regra 
proposta no Projeto de Constituição, de que as alíquotas do Imposto Territorial Rural sejam fixadas 
de forma a desestimular a formação de latifúndios ou de propriedades improdutivas (§ 2o. do 
art. 209).  
O assunto compete à lei comum do ante tributante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22429 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 209 o seguinte parágrafo:  
§ A base de cálculo do imposto de que trata o item III:  
I - compreende o montante pago pelo  
adquirente, excluídas as despesas financeiras  
decorrente de vendas a crédito de mercadorias a  
consumidor final;  
II - não compreende o montante do imposto  
sobre produtos industrializados, quando a operação  
configure a hipótese de incidência dos dois impostos. 
Justificativa 
A emenda pretende reincorporar ao texto, alterado seu inciso I, o § 10 do art. 272 do Projeto anterior, 
que foi aprovado sem restrições pela subcomissão e pela comissão temáticas. 
É imprescindível a manutenção de regra do inciso II, pois o contrário seria permitir que se lance 
imposto sobre imposto, admitindo-se, com isso, a viabilização da forma mais injusta de bitributação. A 
nova carta deve marcar o renascimento das garantias do contribuinte e não o seu sepultamento. 
Já a exclusão das despesas financeiras decorrentes de vendas a crédito a consumidor final da base 
de cálculo do ICM é medida de efeitos extremamente salutares para todo o processo econômico, 
inclusive para a própria arrecadação. Isto reduzirá o custo final da mercadoria, beneficiando, 
primeiramente, o consumidor final, que, para escapar ao ICM sobre as despesas financeiras, vê-se 
hoje obrigado a recorrer às instituições financeiras, arcando, no custo do dinheiro, com as despesas 
operacionais e a margem de lucro dessas instituições.  
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Além disso, a medida eliminaria a inibição das vendas a crédito, dando novo impulso à atividade 
comercial e, consequentemente, aumentando a própria arrecadação do imposto, em razão do maior 
movimento de circulação de mercadorias.  
Finalmente, facilitaria a formação de carteiras de crédito pelos próprios estabelecimentos comerciais, 
liberando o consumidor do ônus de ter de recorrer às financeiras, simplificando e agilizando a prática 
de compra e venda de mercadorias a crédito.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer incluir um parágrafo no artigo 209, referente à competência tributária 
dos Estados, estabelecendo que a base de cálculo do ICM: compreende o montante pago pelo 
adquirente, excluídas as despesas ou os encargos financeiros decorrentes de vendas a crédito ou 
a prazo a consumidor final; e que não compreende o montante do IPI, quando a operação configure 
hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justifica que pretende reincorporar ao texto disposição aprovada pela Subcomissão de Tributos; e 
que é imprescindível a não cumulatividade do IPI na incidência do ICM.  
Nova versão do Projeto não restaura referência a despesas financeiras, que uns defendem sejam 
incluídas na base do ICM e outros defendem o contrário, mas que não tem significado constitucional.  
No tocante à não incidência do ICM sobre o IPI, nova versão estabelece que o ICM não 
compreenderá, em sua base de cálculo, o IPI, quando a operação for realizada entre contribuintes e o 
produto é destinado à industrialização ou comercialização. Acolhe, pois, em parte, a pretensão 
da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22430 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do § 5o. do artigo 209. 
Justificativa 
Ao permitir que o Senado da República fixe as alíquotas aplicáveis às operações internas com 
energia elétrica, petróleo e combustíveis, o dispositivo entra em choque com o espírito que preside 
toda a edificação do novo sistema tributário e de toda a nova ordem constitucional: descentralizar 
para favorecer o Estado e resguardar sua autonomia, afirmando a plenitude do ideal federativo. 
Operação interna e respectiva alíquota é assunto doméstico do estado federado, não cabendo 
qualquer ingerência federal. Por isto, é necessário suprimir o dispositivo centralizador e 
intervencionista. 
Parecer:   
   Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência do Senado estabelecer alíquotas do 
ICMS nas operações internas, inclusive quanto à energia elétrica, aos minerais, ao petróleo e aos 
combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo. Nesse sentido, reivindicam a supressão do 
item II do § 5o. do Art. 209 do Projeto de Constituição.  
Justificam os autores das Emendas que a fixação, pelo Senado, de alíquotas de impostos estaduais, 
notadamente em operações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio federativo, norteador 
da Assembleia Constituinte; que o dispositivo entra em choque com o espírito que preside à 
edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os Estados e sua autonomia; que no 
regime federativo deve ser preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a interferência do 
Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; que não se justifica resolução do Senado sobre 
alíquotas internas de impostos estaduais; e que cabe aos Estados legislarem sobre as operações do 
ICMS.  
Sob o aspecto do Sistema Federativo, afiguram-se procedentes as arguições dos autores das 
Emendas. De resto, a autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equilíbrio na administração 
dos impostos que lhes cabem.  
Nova versão mantém só os minerais. 
   
   EMENDA:22431 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V do § 9o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo que pretendemos suprimir deixa à lei complementar federal a possibilidade de excluir da 
incidência do ICM, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos que não os 
industrializados. A União já exclui tal incidência no caso dos industrializados, mas reconhecendo o 
prejuízo decorrente para os Estados, estabelece formas de pretensa compensação. Agora quer ter a 
possibilidade de fazer o mesmo indiscriminadamente, sem oferecer qualquer contrapartida.  
Seria excessivo deixar aberta nova possibilidade de interferência da União neste campo. Fazê-lo 
significaria ferir a autonomia estadual, macular o ideal federativo e resistir à descentralização que a 
nova Constituição foi chamada a empreender.  
Os eventuais sucessos da balança comercial não podem ser conquistados às custas do 
combalimento dos recursos estaduais, de vez que os Estados terão, a partir da nova ordem 
constitucional, ampliado o elenco de seus encargos, necessitando de meios para sustentá-los.  
Parecer:   
   As três emendas inclusas querem que seja suprimido o ITEM V do § 9o. do art. 209, o qual confere 
à lei complementar "excluir da incidência do imposto (ICM), nas exportações para o exterior, serviços 
e outros produtos além dos mencionados na alínea "a" do item II do parágrafo 8o.".  
Justificam que a União já exclui tal incidência no caso dos industrializados, mas reconhecendo o 
prejuízo para os Estados estabelece formas de pretensa compensação e que agora quer ter 
possibilidade de fazer o mesmo indiscriminadamente, sem oferecer contrapartida; que seria 
excessivo deixar aberta nova possibilidade nesse campo, o que significaria ferir a autonomia 
estadual, macular o ideal federativo e resistir à descentralização; e que os eventuais sucessos da 
balança comercial não podem ser conquistados às custas do combalimento dos recursos estaduais; 
que a retirada do item evita a possibilidade de ressurgir a isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando o disposto no art. 204, item III, que veda à União conceder isenções de  
tributos alheios à sua competência.  
São ponderáveis os argumentos expostos. Examinando-os, a Comissão de Sistematização decidiu 
manter a letra anterior.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22432 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo que pretendemos suprimir colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação 
do próprio ICM, de vez que consagra a incidência na ponta do consumo. 
Ao beneficiar os Estados consumidores de combustível e energia, às custas da penalização do 
Estado produtor, privilegiando assim os entes federados mais fortes e desenvolvidos 
economicamente, afronta o comando do inciso II do art. 4º, que estabelece como tarefa fundamental 
da República reduzir as desigualdades regionais. 
Além disso, ao permitir que a energia proveniente do Estado menos desenvolvido se agregue aos 
custos de produção do Estado mais forte, o dispositivo fará com que o Estado produtor de energia, ao 
importar produtos industrializados, importe também o imposto que não lhe foi permitido cobrar, 
agravando ainda mais o quadro de desigualdade. 
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Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
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cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:22436 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 8o. do art. 209 a seguinte redação:  
I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do exterior por seu titular. 
Justificativa 
Pretendemos excluir da incidência do ICM os bens destinados ao ativo fixo do estabelecimento, 
assim como serviço prestado no exterior, quando destinado a estabelecimento situado no país.  
O ICM é, em princípio, imposto sobre a circulação de mercadorias. Bens e serviços destinados ao 
estabelecimento não se compreendem em tal conceito.  
Bem destinados ao ativo fixo são, antes de mais nada, bens de capital, da mesma forma como 
serviços destinados ao estabelecimento contribuem para o processo produtivo.  
Deixar de tributá-los implica, inclusive, na possibilidade de maior arrecadação posterior sobre a 
circulação de mercadorias produzidas. 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende alterar a redação do item I do § 8o. do Art. 209, 
no sentido de excluir da incidência do ICMS, nas importações do exterior, os bens destinados ao ativo 
fixo, assim como os serviços prestados no exterior e destinados a estabelecimento no país.  
Nova versão do Projeto, embora modifique a redação do dispositivo, não contempla a pretensão da 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22496 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se letra 'b' do item II, do § 8o., do art. 209, do Projeto de Constituição:  
Art. 209 ......................... 
§ 8o. ............................. 
II ................................... 
b) Suprima-se integralmente. 
Justificativa 
Esta matéria deve ser tratada pela legislação ordinária. A sua inserção na Constituição cria 
desigualdades entre os Estados Federados porque fere suas liberdades. 
A não incidência de tributo sobre a energia elétrica e combustíveis nas operações interestaduais 
retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da 
exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios. 
Os Estados produtores estariam, na verdade, sendo forçados a abrir mão de receitas tributárias em 
favor de Estados mais ricos e economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia 
supera as condições de produção própria. 
Os Estados produtores, onde a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às 
custas de desconforto para a população, de prejuízos  econômicos e fiscais por causa da inutilização 
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de enormes áreas de terra e de aumento da poluição e de agressão à natureza, ainda deixarão de 
auferir receitas tributárias que poderiam estimular o seu próprio desenvolvimento econômico. 
No texto constitucional vigente, já é irrisória a parcela do Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE 
e do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes – IUCL distribuída aos Estados produtores. O 
novo texto, em exame, suprime de vez esta minguada participação, pois elimina o IUEE e o IUCL e 
estabelece imunidade no novo tributo (sobre circulação de mercadorias e serviços) 
E, pois, justa e necessária a supressão proposta.  
Parecer:  
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
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ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:22547 APROVADA 
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  
Suprima-se a letra c do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
Esse dispositivo exclui da incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de 
serviços “o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões”.  
A imunidade aí prescrita representa um custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de 
arcar com o ônus da infraestrutura necessária para o funcionamento dos transportes urbanos. A 
matéria é do predominante interesse da Administração local.  
Ademais, se compete ao Governo local (do Município ou do Estado, conforme o caso) outorgar a 
concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a tarifa, não há lógica em proibir a cobrança do 
imposto, que interessa ao Estado e aos Municípios (que participam do produto da arrecadação). Por 
outro lado, é de supor-se que os Governos estaduais terão sensibilidade suficiente para evitar uma 
tributação excessiva. Afinal, quem decreta os postos sofre-lhes o ônus político. 
Não se justifica, portanto, a preocupação do legislador constituinte com o custo dos transportes 
urbanos. Na estrutura do custo, importa muito mais a tarifa que o tributo.  
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22548 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 555  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
No item I do § 8o. do art. 209, suprima-se a  
expressão: "em estabelecimento de contribuinte". 
Justificativa 
O objetivo da emenda é possibilitar a cobrança do imposto estadual de mercadorias e serviços 
(ICMS) por ocasião do desembaraço aduaneiro, quanto se tratar de importação, com reais benefícios 
para a arrecadação fiscal. O critério em vigor, mantido no Projeto e no Substitutivo, de só cobrar o 
ICM após a entrada da mercadoria no estabelecimento do contribuinte, tem dificultado sobremaneira 
a arrecadação tributo estadual, além de propiciar inúmeras oportunidades de sonegação.  
Não se altera a hipótese básica de incidência. O fato gerador continua sendo a circulação da 
mercadoria, embora iniciada no exterior. Desloca-se apenas o momento da sua ocorrência. Por outro 
lado, o imposto, assim delineado, não se confunde com o imposto de importação. Este é e continua 
sendo um gravame especifico sobre o comercio exterior. O ICM, que incide na importação, é apenas 
o imposto interno, que grava igualmente (sem discriminação) os bens produzidos no País, como os 
de procedência estrangeira. Não há portanto, confusão com o imposto federal, que incide única e 
especificamente sobre importação.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a expressão "em estabelecimento de 
contribuinte", na disposição que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior". Justifica que a emenda possibilitaria a cobrança do imposto por ocasião do 
desembaraço aduaneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto acolhe a pretensão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22560 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do artigo 209 a seguinte redação:  
II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis e direitos a eles relativos, cujas  
alíquotas serão progressivas. 
Justificativa 
O objetivo é excluir do âmbito do imposto os bens móveis e valores imobiliários, de difícil fiscalização, 
o que daria margem a distorções sem fim, como, por exemplo, no campo acionário, onde somente 
seriam taxadas as ações nominativas, de vez que as ações ao portador escapam a qualquer tentativa 
de controle. Além do mais, com a restrição sugerida, protege-se melhor o direito individual à herança 
consagrado no capitulo dos direitos fundamentais. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:22686 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do Art. 209, II.  
Dê-se ao inciso II, do art. 209 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 209 - ................................  
II - Transmissão causa mortis e doação de  
quaisquer bens imóveis ou direitos a eles  
relativos, exceto os reais de garantia". 
Justificativa 
É tradição do nosso regime jurídico tributário que somente os bens imóveis devem ser tributados pelo 
imposto de transmissão. Portanto, deve-se afastar do Substituir qualquer possibilidade de se tributar 
outros bens com aquele imposto. 
Além disso, já é do amplo conhecimento público que, atualmente, é por demais excessiva a carga 
tributária que pesa sobre os contribuintes. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:22764 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 209  
Incluir, no Art. 209, o inciso V, o parágrafo 10. e seus incisos I e II, a saber:  
"Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - .......................... 
V - a extração, a circulação, a distribuição,  
ou o consumo dos minerais do país enumerados em  
lei, imposto que incidirá uma só vez sobre  
qualquer dessas operações, excluída a incidência  
de outro tributo sobre elas.  
§ 10. - A receita proveniente do imposto de  
que trata o item V será rateada entre o Estado,  
Distrito Federal e Município onde se localiza a  
jazida, na proporção de 75% (setenta e cinco por  
cento) para o Estado ou Distrito Federal e 25%  
(vinte e cinco por cento) para o Município.  
I - As indústrias consumidoras de minerais do  
país poderão abater o imposto a que se refere o  
item V do imposto sobre circulação de mercadorias.  
II - O Senado Federal, mediante resolução  
tomada por iniciativa do Presidente da República e  
aprovada pela maioria absoluta de seus membros  
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estabelecerá as alíquotas e valores tributáveis do  
imposto sobre minerais do país." 
Justificativa 
A variedade de condições de cada minério e mina torna impossível generalizar, em termos nacionais, 
ou mesmo regionais, a medida da capacidade contributiva da extradição mineral.  
As condições de acesso à mina ou de extração do minério podem determinar que duas minas, de 
mesma substância mineral, situadas na mesma região, tenham custos de extração e transporte bem 
distintos, com o que a incidência suporta por uma pode tornar antieconômica a exploração da outra.  
Torna-se, pois, imperioso, que a nova Constituição crie, tendo em vista as peculiaridades dos 
diferentes bens minerais, tributo de características próprias, estabelecendo alíquotas e valores 
tributáveis diferenciados, que contemplem, a um só tempo, o tipo de minério, a região produtora, o 
destino do produto e o tipo de mercado (interno ou externo), enfim, que seja consentâneo com a real 
capacidade contributiva de cada substancia mineral.  
Quanto ao inciso II proposto, alíquotas diferenciadas por bens minerais se justificam pelo fato de 
substancias minerais diversas terem valores totalmente diferentes, mil vezes ou mais, como, por 
exemplo, areia e ouro ou diamante. 
Parecer:   
   A emenda sob exame deseja criar, na competência dos Estados, o imposto único sobre minerais do 
País, transferindo, na verdade, esse tributo da órbita da União. Como efeito, a receita seria rateada 
entre o Estado ou o Distrito Federal e os Municípios da localização das jazidas.  
Seria o imposto único sobre minerais que a União cobra atualmente e transfere 90% do produto aos 
Estados.  
Justifica o autor que a variedade de condições de cada minério e mina torna impossível generalizar, 
em termos nacionais, ou mesmo regionais, a medida da capacidade contributiva da extração mineral; 
que as condições de acesso à mina ou de extração do minério podem determinar que duas minas, de 
mesma substância mineral e situadas na mesma região, tenham custos de extração e transporte bem 
distintos; que, pois, torna-se imperioso que a nova Constituição crie tributo que estabeleça alíquotas e 
valores tributáveis diferenciados, que contemplem o tipo de minério, a região produtora, o destino 
do produto e o mercado destinatário.  
Em razão da determinação ambiental causada pelas minas e jazidas, talvez fosse mais próprio 
atribuir o imposto aos Municípios. Mas o Projeto preferiu integrar os minerais nas operações sujeitas 
aos ICM. Qualquer decisão é defensável, quer o imposto seja federal, estadual ou municipal. 
   
   EMENDA:22788 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 209  
Suprima-se o § 1o. do art. 209. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o. do 
art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
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lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável  
pelos Estados, restringe a competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; 
que o Projeto já limita a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre 
Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição 
maior dos recursos que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente 
beneficiaria os Estados mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com 
matéria tributável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas 
consequências mediante o recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os 
investimentos atraídos; que os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, 
sendo que o ICM absorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o 
Imposto Territorial Rural e lhes é conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o 
Imposto Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento 
nos impostos de sua competência; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para 
todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a 
economia e apressar o rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o 
aumento de impostos incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva 
do governo; que a reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os 
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preços, afetando os consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da 
humanidade está marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que 
qualquer acréscimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro 
tributo; que já existe uma participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte 
a novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma 
bitributação, prática nefasta que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo 
em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente 
danosa aos Estados com menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:23303 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   O § 2o. do Art. 209 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a viger com a  
seguinte redação:  
"Art. 209 - ...................... 
§ 2o. No que se refere ao imposto de que trata o item I:  
I - não incidirá sobre as pequenas glebas  
rurais, nos termos definidos em lei estadual;  
II - nos casos de incidência, as alíquotas  
serão diferenciadas, obedecendo a critérios de  
progressividade e regressividade, de forma a  
desestimular a formação de latifúndios e a  
manutenção de propriedades que não cumpram a sua  
função social;  
III - A União manterá cadastro de imóveis  
rurais a cujas informações terá acesso o Estado  
para cálculo e lançamento do imposto sobre a  
propriedade territorial rural". 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja alterar e desdobrar a redação do § 2o. do art. 209 do Projeto de 
Constituição, concernente ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Quer estabelecer que as 
alíquotas serão diferenciadas, obedecendo a critérios de progressividade e regressividade, de forma 
a desestimular a formação de latifúndios e a manutenção de propriedades que não cumpram sua 
função social, ao invés do texto do Projeto, que prevê a fixação de alíquotas de forma a desestimular 
a formação de latifúndios e a manutenção de propriedades improdutivas. E adita que a União 
manterá cadastro de imóveis rurais a cujas informações terá acesso o Estado para cálculo e  
lançamento do imposto.  
Data vênia, mais aferível concretamente será a produtividade da terra do que o cumprimento da 
função social, que, aliás, deveria ser preponderantemente produzir alimentos.  
Quanto ao cadastro, obviamente deverá ser feito pela pessoa constitucional com competência 
tributante, o que de qualquer forma, não merece importância constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23387 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser Adicionado:  
Acrescentar o § 10 ao Art. 209  
O Art. 209 passa a ter o parágrafo 10 com a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados -  
§ 10 - Em relação ao imposto a que se refere  
o item V, Resolução do Senado da República  
aprovada por dois terços dos seus membros  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis. 
Justificativa 
Dentro da sistemática estabelecida para os demais impostos, as alíquotas do Imposto Único sobre 
minerais, combustíveis e lubrificantes, cuja criação está sendo proposta em outra emenda, serão 
definidas pelo Senado Federal, evitando-se conflitos interestaduais.  
Parecer:   
   A inclusa Emenda propõe inserção de parágrafo que atribua ao Senado estabelecer, por dois terços 
de seus Membros, as alíquotas aplicáveis ao imposto Único sobre minerais, combustíveis e 
lubrificantes, proposto em outra Emenda para os Estados.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização continua suprimindo os impostos únicos 
federais e transferindo os bens submetidos à sua tributação para a incidência do ICMS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23388 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a ser suprimido: Art. 209, § 8o., II, "b". 
Justificativa 
Diante da proposta de se passar para os Estados os impostos únicos sobre minerais e lubrificante, 
hoje de competência da União, é de ser suprimida a letra “b” do inciso II, do § 8º do art. 209, para, 
compatibilizar o texto. Com isso, aquele inciso passa a ser de número III.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Justifica que a 
supressão resulta da proposta de passar aos Estados os impostos únicos sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica.  
70 outros constituintes pleitearam a eliminação da imunidade por ferir a autonomia federativa e 
prejudicar os Estados produtores. Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os impostos 
únicos e reitera a imunidade de que trata o dispositivo. 
   
   EMENDA:23389 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo a Ser Adicionado: Art. 209,  
Art. 209, § 8o., II:  
Inclua-se no § 8o. do Art. 209, o seguinte  
inciso II, renumerando-se o atual inciso II e seguintes:  
"II - incidirá sobre as operações que  
destinem a outros Estados petróleo, inclusive  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e  
energia elétrica". 
Justificativa 
É mister ampliar-se a receita tributária nos Estados. Ainda, nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos hoje angariados pela União, em forma de ressarcimento com ônus e 
perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde se instalam usinas hidrelétricas e atividades 
mineradoras. 
Parecer:   
   A presente emenda quer explicitar a incidência do ICMS sobre as operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, invertendo a 
não-incidência pretendida no Projeto de Constituição (art. 209, § 8o, II-b).  
Justifica que é mister ampliar a receita tributária dos Estados e que nada mais justo do que transferir 
para os cofres estaduais os tributos, em forma de ressarcimento com os ônus e as perdas 
patrimoniais ocorridas nas regiões onde se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto, todavia, repete o texto anterior, contrária à pretensão da emenda. 
   
   EMENDA:23435 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 209, § 8o., II, letra "c".  
"Art. 209 - Compete aos Estados e ao  
Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I  
II  
III  
IV  
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
II - Não incidirá:  
"c" - sobre o transporte urbano e metropolitano de passageiros". 
Justificativa 
O propósito do Projeto é de beneficiar os transportes de massa, que são apenas urbanos, mas 
também metropolitanos. 
Mas não seria justo que somente os passageiros das RR MM e microrregiões fossem os 
beneficiados.  
O problema os transportes urbanos é nacional e diz respeito a todas as comunidades de 
trabalhadores para quem o transporte urbano e metropolitano constitui um instrumento indispensável 
para o exercício do trabalho e a sobrevivência do trabalhador.  
Tal como está no Projeto, ficariam fora capitais como Florianópolis, Brasília e Vitória, que não são 
região metropolitana.  
E como a definição de microrregião depende de lei, ficariam fora da isenção importantes cidades do 
País Rio Grande do Sul; Joinville e Blumenau, em SC; Londrina e Maringá, no PR; Campinas, 
Ribeirão Preto e dezenas de cidades de São Paulo e assim por diante.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer que a imunidade prometida, em relação ao ICMS, "sobre 
o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões" seja alterada para 
"sobre o transporte urbano e metropolitano de passageiros" (art. 209, § 8o., II, c).  
Justifica que a isenção visa a beneficiar os usuários dos transportes urbanos e por isso não tem 
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sentido a restrição de que só seriam beneficiadas as regiões metropolitanas e microrregiões, 
deixando de fora Brasília, Vitória, Florianópolis, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Joinville, 
Londrina, Campinas e tantas outras importantes cidades; que a explicitação ao transporte 
metropolitano é inclusa a fim de evitar dúvidas sobre a interpretação; que o problema dos transportes 
urbanos é nacional e diz respeito a todas as comunidades de trabalhadores.  
Por conseguinte, a emenda pretende ampliar a imunidade, no sentido de alcançar qualquer transporte 
urbano de passageiros.  
Entretanto, a Comissão de Sistematização optou por acolher emendas supressivas, porquanto a não-
incidência configuraria privilégio às empresas de transporte e até ao transporte elitista. 
   
   EMENDA:23460 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209, § 1o.  
Suprima-se do Art. 209, do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator), o § 1o.,  
pelas razões a seguir expostas: 
Justificativa 
Voltamos ao problema que já merecera, no Projeto anterior, nosso pedido de supressão ao 
dispositivo acima, o qual concede aos Estados e ao Distrito Federal o poder de instituírem um 
adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza até o limite de cinco por cento, 
do valor do imposto devido à União, por pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas nos 
respectivos territórios.  
Ora, pela simples observação do texto, fica claro tratar-se de mais uma pesada carga sobre os já 
sobrecarregados ombros dos contribuintes (neles incluídos os assalariados) constituindo-se, por outro 
lado, numa dupla incidência de tributação, do imposto sobre a renda e/ou proventos, já que é da 
competência exclusiva da União instituir esse tipo de imposto (Art. 207, inciso III, do atual Projeto de 
Constituição), não devendo caber ao Estado poder de sobretaxá-lo já que, pelo disposto no § 2º, do 
Art. 199, do atual Projeto, está declarado que “imposto da União excluirá imposto idêntico instituído 
pelo Estado ou pelo Distrito Federal”. Aliás, o próprio Art. 199 prevê que a União, os Estados e o 
Distrito Federal poderão instituir, além dos que lhe são normalmente atribuídos, outros impostos, 
desde que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados nesta 
Constituição, (o grifo é nosso), o que vem corroborar com a nossa proposição. 
Outro aspecto que se evidencia, é que o citado dispositivo se caracteriza como uma forma de 
agressão e exploração, por parte do Estado sobre o cidadão, que contraria o próprio princípio 
constitucional (porquanto este visa garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo brasileiro).  
Que se tribute os lucros, mas nunca bitributar o já insignificante ganho dos assalariados, que 
constituem a maioria nesta nação.  
Um outro aspecto do problema é que o disposto no referido parágrafo evidencia a prevalência dos 
Estados e Territórios sobre a própria União, porque prevê que esses podem tributar sobre valores já 
tributados pela União, o que por si só seria uma inversão inaceitável. 
Convém, ainda, levar em conta que os Estados e os Territórios, com a existência desse dispositivo, 
seriam duas vezes beneficiados, pois lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, oriundos da arrecadação desse imposto 
sobre rendas e proventos de qualquer natureza (Art. 213, inciso I, alínea “a”, do atual Projeto 
Substitutivo, do Relator). 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o. do 
art. 209 do Projeto de Constituição.  
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Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
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conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:23535 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o., do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidade aos transportes urbanos de passageiros de baixa renda. Ocorre que 
o dispositivo incluído no Substitutivo do Relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de 
transportes (taxis, inclusive os especiais, transportes de escolares, ônibus tipo “executivo”, etc.).  
Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembleias Legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência das concessões de benefícios fiscais, assegurados sempre critérios sociais. 
Parecer: 
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:23541 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, no Art. 209 e onde couber, o seguinte parágrafo:  
"§ - O imposto de que trata o item III não  
compreende o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos." 
Justificativa 
Reintegra-se ao texto Constitucional o dispositivo suprimido pelo primeiro substitutivo do relator da 
Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada. 
De fato, a redação que originariamente constava no projeto de Constituição permitiria a prática, já a 
nível constitucional, de evasão tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente 
a consumidor final, o ICMS seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em 
desvantagem em relação a revendedores não inscritos. 
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo de ICMS às operações que 
destinem mercadorias a industrialização ou a comercialização, permitir-se-á uma perfeita 
equalizaçãoda carga fiscal do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas 
comerciais.  
É absolutamente indispensável a inclusão do parágrafo acima, pois consagra regra hoje vigente 
relativamente ao ICM e que possui desejáveis efeitos redistributivos em favor dos Estudos menos 
industrializados. A omissão da regra poderá trazer enormes prejuízos e estará em desacordo com 
todos o espirito social e de justiça que embasa o processo Constituinte. 
Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que, reunidos em Canela nos dias 7 e 8 
de agosto de 1987, concluíram acerca da importância da emenda ora apresentada, cuja aprovação 
foi unânime.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que seja incluída um parágrafo no art. 209, 
referente ao ICMS, estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou 
comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao texto constitucional o dispositivo, de forma 
aperfeiçoada; que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem mercadorias a 
industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível 
do consumidor final; que é absolutamente indispensável a inclusão do preceito, pois consagra regra 
hoje vigente e que possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos industrializados; que a 
matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos 
em Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime.  
A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional.  
Além disso poderia ser sintetizada.  
Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização está acolhendo integralmente a letra 
proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23542 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Dê-se nova redação à alínea "b", do item II, do parágrafo 8o., do artigo 209:  
"b) sobre operações que destinem a outro  
Estado petróleo, inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados, álcool combustível e energia elétrica." 
Justificativa 
Pelos mesmos motivos que os demais combustíveis devem ser tributados nas operações 
interestaduais, também o álcool combustível deve ter esse tratamento. 
Parecer:   
   A inclusa emenda inclui o álcool combustível na imunidade pretendida para o petróleo, os 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e a energia elétrica, no tocante ao ICMS nas 
operações que destinem os produtos a outros estados.  
Justifica que o álcool combustível deve ter o mesmo tratamento que os demais combustíveis.  
Dezenas de Constituintes defenderam a supressão da não incidência em foco, ao invés de sua 
extensão, por ferir os Estados produtores e a autonomia federativa.  
Nova versão do Projeto de Constituição está mantendo a imunidade questionada, sem incluir o álcool 
combustível. 
   
   EMENDA:23568 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Acrescentem-se ao art. 209, § 8o., inciso II, as letras d e e, com a seguinte redação:  
d) Sobre os serviços de embarque e  
desembarque de mercadorias em terminais marítimos  
e fluviais de uso privativo, bem como os serviços  
de transporte transoceânico e de cabotagem que  
tenham como ponto de origem ou de destino esses terminais:  
e) Sobre os serviços de transporte prestados  
através de ferrovias de uso preponderantemente privativo. 
Justificativa 
A emenda proposta visa a preservar os serviços portuários e os transportes ferroviário e marítimo da 
não incidência do ICMS, de competência dos Estados, como forma de incentivar a implantação de 
terminais privativos e de linha ferroviárias destinados ao escoamento de cargas da própria empresa 
que investir nesse sistema integrado de produção sem valer-se de recursos públicos para tanto. 
Ademais, os serviços portuários e os transportes ferroviário e marítimo constituem serviços públicos 
federais, competindo à União, nos termos da alínea (e) do inciso XI do art. 31 do Substitutivo do 
Relator do Projeto de Constituição, explorá-los diretamente ou indiretamente, mediante concessão ou 
permissão, tal como hoje ocorre. 
Em tais condições, é certo que os concessionários e permissionários dos serviços portuários e de 
transportes ferroviário e marítimo, constituem meras instrumentalidades da União, longamanus por 
ela utilizada para exercer uma atribuição de sua competência exclusiva.  
A exclusividade conferida à União para explorar os serviços em causa deve-se ao seu importante 
papel tanto para a segurança nacional, quanto para o desenvolvimento social e econômico do País. 
Seria ilógico, portanto, submeter à incidência do imposto de competência dos Estados, atividades tão 
significativas e que não dependem, para os respectivos licenciamento, fiscalização e controle, da 
ingerência de qualquer Órgão Estadual.  
Parecer:   
   A emenda sob exame pretende acrescentar nas hipóteses de imunidade do ICMS: os serviços de 
embarque e desembarque de mercadorias em terminais marítimos e fluviais de uso privativo, bem 
como os serviços de transporte transoceânico e de cabotagem que tenham como ponto de origem ou 
de destino esses terminais, mais os serviços de transporte prestados através de ferrovias de uso 
preponderantemente privativo (art. 209, § 8o., II, d, e).  
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Justifica que visa a preservar os serviços portuários e os transportes ferroviários e marítimo da 
tributação estadual, como forma de incentivar a implantação de terminais privativos e de linhas 
ferroviárias destinados ao escoamento de cargas da própria empresa que investir nesse sistema 
integrado de produção; que os serviços portuários e os transportes ferroviário e marítimo constituem 
serviços públicos federais, competindo à União explorá-los diretamente ou mediante concessão ou 
permissão; que essa exclusividade conferida à União deve-se ao importante papel para a segurança 
nacional quanto para o desenvolvimento social.  
Data venia, o fato de serem serviços públicos não exclui a competência de cada pessoa 
constitucional para impor os tributos que lhe competem. Por outro lado, a complexidade do assunto 
bem evidencia que não se trata de matéria constitucional, mas de lei comum da pessoa tributante. 
   
   EMENDA:23570 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se inciso III ao parágrafo 8o. do art. 209.  
"Art. 209. ............................. 
§ 8o. ................................... 
III - excluirá a incidência de qualquer outro  
tributo sobre as operações de extração,  
circulação, distribuição, consumo ou exportação de  
minerais do País. 
Justificativa 
A proposta visa a evitar o recrudescimento dos problemas inerentes à imposição individualizada das 
diversas fases do ciclo econômico dos minérios sem retornar ao regime do Imposto Único sobre 
Minerais do País, não previsto no Projeto de Constituição.  
A partir da Constituição de 1946, a excepcionalidade da tributação dos minerais do país ganhou foros 
constitucionais, equiparando ao tratamento já conferido pela Constituição de 1937, com a alteração 
imposta pela Lei Constitucional nº 4, de 20.09.1940, aos combustíveis e lubrificantes. A evolução da 
legislação brasileira sobre tributação de minerais, revela a preocupação dos legisladores, 
constituintes e ordinários, em evitar que o gravame fiscal se constituísse em entrave ou causa de 
desestimulo à indústria extrativista mineral.  
Pode-se destravar, dentre outras, as seguintes peculiaridades do setor minerário, geradoras de 
dificuldades talvez insuperáveis a uma tributação diversificada: (a) os regimes distintos adotados para 
a propriedade do solo e a das jazidas situadas no subsolo; (b) a exauribilidade essencial às jazidas 
minerais, não apenas no reflexo sobre a rentabilidade da respectiva exploração, como, e 
principalmente, no que tange à necessidade eventual da manutenção de reservas por razões de 
interesse econômico ou de segurança nacional; (c) a existência e a importância dos minerais 
estratégicos; (d) a natureza artesanal (ou quase artesanal) do garimpo e os problemas ligados à sua 
tributação; (e) no que refere a métodos tecnológicos mais sofisticados, a demanda por investimentos 
vultosos em todas as fases do processo extrativo, sendo de se ressaltar os riscos inerentes às 
proposições que não apresentam os resultados esperados, entre o investimento e o retorno do capital 
empregado; (f) a significação vital do setor minerário para o comercio exterior brasileiro; (g) 
significação vital da produção mineral par a indústria brasileira.  
Estas as razões que motivaram a elaboração da presenta proposta. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer impedir que os minerais possam ser objeto de incidência de qualquer outro 
imposto além do ICMS, para o que propõe novo § ao art. 209 do Projeto de Constituição.  
Justifica que visa a evitar o recrudescimento dos problemas inerentes à imposição individualizada das 
diversas fases do ciclo econômico dos minérios, sem retornar ao Imposto Único sobre Minerais. 
Destaque as peculiaridades do setor minerário.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização acolhe em parte a propositura, ao proibir 
que, além dos impostos sobre circulação, importação, exportação e vendas a varejo, nenhum outro 
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possa incidir sobre energia elétrica, combustíveis, lubrificantes e minerais.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23685 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Inciso III do Artigo 209  
O Inciso III do Artigo 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados ..............  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - Operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores rurais,  
industriais e comerciantes. 
Justificativa 
A prestação de serviços não caracteriza a circulação de mercadorias, sendo inteiramente descabida a 
cobrança de imposto estadual sobre aquele segmento produtivo. Face às suas características 
peculiares, tal tributação deveria continuar sendo de responsabilidade dos municípios. Em 
consequência dos dispositivos seguintes as expressões relativas à prestação de serviços no tocante 
a incidência de imposto estadual. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:23686 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS A SEREM SUPRIMIDOS: Parágrafos  
1o., 2o. do art. 209 
Justificativa 
O parágrafo 1º institui um novo imposto sobre a renda, cuja competência já é da união, de acordo 
com o próprio substitutivo. Assim, tal dispositivo representa a adoção de uma bitributação, prática 
nefasta que deve ser repudiada pela sociedade e, obviamente, eliminada do texto constitucional.  
No tocante ao parágrafo 2º, diante da transferência para a Lei Complementar, conforme emenda 
apresentada ao Artigo 203 do Anteprojeto, das normas relativas à isenção de tributos, justifica a 
supressão daqueles dispositivos.  
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Por via de consequência, os demais parágrafos devem ser remunerados.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir os §§ 1o. e 2o. do art. 209 do Projeto de Constituição. O § 1o. 
permite que os Estados e o Distrito Federal instituam um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos, até o limite de 5% do imposto devido à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou domiciliadas nos respectivos territórios. Contra essa possibilidade, justifica o autor da emenda que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que deve ser repudiada. O § 2o. confere 
imunidade ao Imposto Territorial Rural, a pequenas glebas rurais, nos termos definíveis em lei 
estadual, estabelecendo, todavia, que as alíquotas sejam fixadas de forma a desestimular a formação 
de latifúndios e a manutenção de propriedades improdutivas. Justificando a supressão também do § 
2o., a emenda diz tratar-se de matéria regível por lei complementar.  
Embora o adicional ao imposto de renda, aberto aos Estados, venha a quebrar a sistemática 
brasileira de exclusividade de cada imposto a uma pessoa constitucional e apresente numerosas 
objeções, ele se destina unicamente a aumentar a receita tributária dos Estados, a baixo custo 
porque apoiar-se-á na cobrança e nos lançamentos feitos pelo Governo Federal. 52 Constituintes, 
todavia, reivindicam a supressão da faculdade estadual.  
A disposição do § 2o. na verdade é inócua, pois em razão de ausência de grandezas, seria fácil 
contornar a isenção e a tributação de latifúndios. Por isso, mais adequada seria a lei complementar. 
Nova versão do Projeto agrega a exploração familiar.  
No tocante ao adicional do imposto de renda, está sendo limitada a incidência aos lucros e aos 
ganhos e rendimentos de capital. 
   
   EMENDA:23687 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Parágrafo 4o. do  
Art. 209 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - § 4o. - O imposto de que trata o  
item III será não cumulativo, admitida sua  
seletividade, em função da essencialidade das  
mercadorias, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa à circulação de  
mercadorias, com o montante cobrado nas anteriores  
pelo mesmo ou outro Estado. 
Justificativa 
A exclusão das atividades de prestação de serviços da tributação por parte dos Estados, justifica a 
alteração, conforme emenda apresentada ao item III do presente artigo. 
Parecer:   
   A emenda inclusa exclui referência à prestação de serviços, no § 4o. do art. 209 do Projeto de 
Constituição, como efeito da emenda em que preserva na competência dos Municípios o respectivo 
imposto.  
O destino da emenda resultará do acolhimento ou não da pretensão de deixar com os Municípios o 
ISS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23688 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 570  

 

Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Parágrafo 5o. e seus  
incisos do Art. 209, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - § 5o. - Em relação ao imposto de  
que trata o item III, resolução do Senado da  
República, aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às  
operações internas relativas à circulação de  
mercadorias, interestaduais e de exportação. 
Justificativa 
Como foram apresentadas emendas ao Item III e adicionado o item V pelas quais se retirou do texto 
do projeto as atividades de prestação de serviço e inclui-se o imposto sobre minerais, ficou 
automaticamente excluído o ICM de tais operações, o que significa a emenda. 
Parecer:   
   A Emenda sob exame exclui a prestação de serviços na competência do Senado para fixar 
alíquotas referentes ao ICMS, como efeito da preservação do ISS nos Municípios, extinguindo, ainda, 
a competência para a fixação de alíquotas para as operações internas dos Estados (§ 5o do art. 209). 
Se for acolhida a pretensão de manter o ISS com os Municípios, será necessário o ajustamento 
proposto.  
Quanto às alíquotas internas, a fixação pelo Senado realmente afetaria a autonomia, dos Estados, 
mas a decisão é política.  
A Comissão de Sistematização restabeleceu para os Municípios o atual ISS.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:23689 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SER SUPRIMIDO: Parágrafo 7o. do Art. 209 
Justificativa 
É um contrassenso e até mesmo inusitado, o substitutivo conceder poderes aos Estados e ao Distrito 
Federal de deliberar contrariamente ao que ficar disposto no próprio texto constitucional, permitindo 
ao Executivo alterar ou contrariar a Lei Maior.  
No mérito, a matéria inserida no dispositivo que ora se suprimem, não deve mesmo ser objeto de 
texto constitucional e sim ser tratada através de Resolução do Senado. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir o § 7º do art. 209, que estabelece que as 
alíquotas do ICMS, nas operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das interestaduais, 
salvo deliberação em contrário dos Estados, e que se reputam operações internas as interestaduais 
efetuadas para consumidor final.  
Justifica ser um contrassenso inusitado conceder poderes aos Estados para deliberar contrariamente 
ao estabelecido em texto constitucional e que, no mérito, a matéria deve ser tratada pelo Senado.  
A disposição poderia ser extirpada do texto constitucional.  
Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior. 
   
   EMENDA:23721 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Suprima-se o texto da letra "b" do inciso II do § 8o. do Art. 209 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
A imunidade fiscal cria desigualdades entre os estados federados. Quando se isentam de tributos e 
não produtos finais, são nítidas as vantagens para os importadores dos insumos. Fica, pois, evidente 
que o texto constitucional fere o princípio federativo porque viola a autonomia dos estados ao impedi-
los de tributar energia e petróleo e, ao fazê-lo, insere na própria Constituição um mecanismo de 
transferência de renda dos estados exportadores de energia e de petróleo para os importadores 
desses insumos. 
Os Estados produtores de insumos serão, na verdade, forçados a abrir mão de receita tributária em 
favor de Estados mais ricos e economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia 
supera as condições de produção própria. Os Estados produtores onde a exploração dos recursos 
naturais para gerar eletricidade se faz à custa de desconforto para a população, de prejuízos 
econômicos e fiscais por causa da inutilização de enormes áreas de terras e de aumento da poluição 
e de agressão à natureza, ainda deixarão de auferir receitas tributárias que poderiam estimular o seu 
próprio desenvolvimento econômico. No texto Constitucional vigente, já é irrisória a parcela do 
Imposto Único sobre Energia Elétrica – IIEE e do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes – 
IUCL distribuída aos Estados produtores. 
O novo texto, em exame, suprime de vez esta imunidade ao novo tributo (sobre circulação de 
mercadorias e serviços). É, pois, justa e necessária a supressão proposta. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
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e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:23811 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 3o., do art. 209 a seguinte redação:  
" § 3o. Relativamente a bens imóveis e  
respectivos direitos, o imposto de que trata o  
item II compete ao Estado da situação do bem;  
relativamente a doação, onde tiver domicílio o  
doador; se o ex-proprietário era residente ou  
domiciliado no exterior se ali possua bem ou teve  
seu inventário processado, a incidência do  
tributo, observará o disposto em lei complementar. 
Justificativa 
A proposta procura adequar o texto ao disposto na 61ª sugestão deste autor, incidente sobre o inciso 
II, do artigo 209, que faz fato gerador de transmissão “causa mortis” e da doação apenas os bens 
imóveis ou dos direitos a eles relativos. 
Parecer:   
   A inclusa emenda propõe nova redação ao § 3o. do art. 209, para ajustá-la à emenda em que 
restringe aos bens imóveis o campo de incidência do imposto sobre transmissão por causa mortis ou 
doação.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização reitera o texto anterior, portanto em 
desacordo com a pretensão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23821 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se, para a seguinte, a redação do inciso II, do art. 209.  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bem imóvel ou direitos a eles relativos". 
Justificativa 
O texto redigido como está abrangeria, inclusive, imposto de transmissão ou doação de bem “móvel”, 
atualmente isentos de tributação. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:23923 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Modifica o item II do § 5o.  
e a alínea "b" do item II do § 8o. do art.209.  
1) O item II do § 5o. do art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 209. ..................................  
§ 5o. ......................................  
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica e minerais."  
2) A alínea "b" do item II do § 8o. do art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 209. ..................................  
§ 8o. ........................................  
II - ........................................  
b) sobre operações relativas a lubrificantes  
e combustíveis líquidos e gasosos utilizados nos  
meios de transportes, e sobre operações que  
destinem a outros Estados energia elétrica;" 
Justificativa 
O sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e sacrifícios, por isso é de 
fundamental importância que se garantam os recursos indispensáveis à conservação desse 
patrimônio que vem sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e 
manutenção em época oportuna. Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o 
setor de transportes é exatamente aquela oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma 
vez que seu consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário e, portanto, aos 
investimentos para a conservação da rede. 
Foi graças à vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso 
patrimônio, que começou a atrofiar quando o IUCLG foi extinto. 
Considerável fração do sistema viário nacional foi implantada com recursos captados em instituições 
internacionais, a exemplo do Banco Mundial. A ausência de fonte vinculada de recursos internos 
dificulta as negociações com esses Bancos. Por outro lado, quando há dificuldades em obter 
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recursos, sejam externos, sejam orçamentários, sobretudo para conservação e restauração, o 
sistema viário deteriora-se ao ponto de triplicarmos os custos para sua recuperação. 
A parcela de recursos destinada a conservação e restauração da rede viária é tecnicamente e 
economicamente irredutível nos orçamentos da União, Estados e Municípios. 
A única maneira de garantir-lhe esta irredutibilidade é vinculá-la a fonte que lhe seja diretamente 
proporcional e cujo crescimento garanta meios para implantação de novas estradas. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, da atribuição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas operações intra-
estaduais (art. 209, § 5., II) e, no tocante à imunidade do mesmo imposto, prevista para operações 
que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia 
elétrica, substitui-a para as operações relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis líquidos e 
gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios de transportes (portanto sejam destinados a 
outros Estados ou não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia  
elétrica (art. 209, § 8., II. b).  
Justifica que o sistema viário nacional foi construído e vinha sendo mantido mediante recursos 
vinculados oriundos dos combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera adequado 
porquanto o consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário.  
Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e deteriorar quando extinta a vinculação do 
imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos.  
Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo Senado, de impostos estaduais, interfere na 
autonomia federativa dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais. A vinculação de 
impostos a fins específicos vem da origem histórica dos tributos e não se constitui em aberração, 
malgrado o Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos orçamentos públicos.  
No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria deixar o assunto para as Constituições dos 
Estados. Não o fazendo o Projeto, poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23931 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser adicionado: Acrescentar inciso V no art. 209  
O inciso V do art. 209 terá a seguinte redação:  
Art. 209. Compete aos Estados ..............  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - Imposto único sobre minerais,  
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. 
Justificativa 
Os setores mineral e energético possuem características próprias e peculiares, sendo conveniente a 
tributação única, nos moldes hoje vigentes a nível federal. Transfere-se a sua competência para os 
Estados para que seja corrigida uma injustiça com as regiões mineradoras e produtoras de insumos 
básicos, sempre necessitadas de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades 
produtivas em substituição à mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante de perda de parte 
substancial de seu território pela construção das barragens hidroelétricas. 
Parecer:   
   A emenda sob exame deseja criar na competência dos Estados o imposto único dobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica, à semelhança dos atuais impostos únicos federais. 
Justifica que os setores mineral e energético possuem características próprias que tornam 
conveniente a tributação única. A transferência da União para os Estados é justificada como correção 
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de injustiça para com as regiões mineradoras e produtoras de insumos básicos, necessitadas 
de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades produtivas em substituição à 
mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante da perda de parte substancial de território pela 
construção de barragens hidrelétrica.  
O Projeto prevê a extinção dos impostos únicos e a incorporação dos bens tributados para o campo 
de incidência do ICMS, todavia com exceções para as operações interestaduais e até 
estabelecimento de alíquotas para as operações intraestaduais (art. 209, § 5o.,II e § 8o., II-b). Só 
essas interferências na tributação revelam a complexidade dela e os riscos em desmanchar um 
sistema de impostos únicos para reconstrução nas incidências do ICM.  
Todavia, a decisão é eminentemente política. 
   
   EMENDA:24004 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SER SUPRIMIDO: Parágrafo 7o. do Art. 209 
Justificativa 
É um contrassenso e até mesmo inusitado, o substitutivo conceder poderes aos Estados e ao Distrito 
Federal de deliberar contrariamente ao que ficar disposto no próprio texto constitucional, permitindo 
ao Executivo alterar ou contrariar a Lei Maior.  
No mérito, a matéria inserida no disposi23659tivo que ora se suprimem, não deve mesmo ser objeto 
de texto constitucional e sim ser tratada através de Resolução do Senado. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir o § 7º do art. 209, que estabelece que as 
alíquotas do ICMS, nas operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das interestaduais, 
salvo deliberação em contrário dos Estados, e que se reputam operações internas as interestaduais 
efetuadas para consumidor final.  
Justifica ser um contrassenso inusitado conceder poderes aos Estados para deliberar contrariamente 
ao estabelecido em texto constitucional e que, no mérito, a matéria deve ser tratada pelo Senado.  
A disposição poderia ser extirpada do texto constitucional.  
Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior. 
   
   EMENDA:24006 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do § 5o. do art. 209 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, elaborado  
pelo Relator da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com minerais." 
Justificativa 
Segundo o Substitutivo, cabe ao Senado da República fixar as alíquotas aplicáveis às operações 
internas realizadas com energia elétrica, minorias e petróleo, inclusive combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados. 
Propõe-se excluir da disposição a energia elétrica e o petróleo, a fim de permitir maior flexibilidade na 
fixação de alíquotas no que diz respeito a esses dois produtos. 
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Parecer:   
   A inclusa emenda pretende reduzir aos minerais a competência do Senado para fixar alíquotas do 
ICMS nas operações intra-estaduais, excluindo a energia elétrica, o petróleo e os combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados (art. 209, § 5º II).  
Justifica que a exclusão proposta da energia elétrica e do petróleo tem em vista permitir maior 
flexibilidade na fixação de alíquotas para esses dois produtos.  
Nova versão do Projeto acolhe a pretensão, deixando apenas os minerais. 
   
   EMENDA:24008 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do art. 209, § 9o. do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, elaborado  
pelo Relator da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"I - relacionar seus contribuintes;" 
Justificativa 
O art. 272 do Projeto, ao atribuir, no seu item III, aos Estados e ao Distrito Federal, competência para 
instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços (ICMS), define como contribuintes do tributo o produtor, o industrial e o comerciante 
facultando à lei complementar, no item I do § 12 do mesmo artigo, indicar outras categorias de 
contribuintes além daquelas já mencionadas.  
No Substitutivo, o dispositivo correspondente ao art. 272, III, silencia sobre quem sejam os 
contribuintes do ICMS (art. 209, item III). Logo, não cabe, no item I do § 9º do mesmo artigo 209, 
atribuir à lei complementar definir outras categorias de contribuinte. Por isso, sugere-se outorgar à Lei 
complementar o relacionamento dos contribuintes em geral, e não só de outros contribuintes, já que 
não há disposição que se refira a espécies de contribuintes. 
Parecer:   
   A inclusa Emenda, ao lado de outras, propõe que a lei complementar, referente ao ICMS, preveja 
simplesmente "definir os contribuintes" ou "relacionar seus contribuintes" ou "indicar categorias de 
contribuintes", no item I do § 9o. do art. 209.  
Justificam que aprimoram a redação; que não estabelecem a obrigatoriedade da extensão da base 
tributária; que tendo o Substitutivo passado a silenciar sobre os contribuintes do ICM no art. 209-III, 
não cabe à lei complementar definir outras categorias; que a emenda compatibiliza o texto com o 
citado dispositivo.  
Procedem os argumentos. A Comissão de Sistematização simplificou o item para "definir seus 
contribuintes", na nova versão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24026 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o. do artigo 209. 
Justificativa 
O parágrafo que se pretende suprimir, institui a bi-tributação do Imposto de Renda para destinar o 
produto aos Estados e ao Distrito Federal. Além de não ser da tradição do direito constitucional 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 577  

 

brasileiro, o parágrafo confronta com disposto no artigo 199, que impede a instituição de impostos 
sobre o mesmo fator gerador. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o. do 
art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
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parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:24036 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Modifique-se a redação do no. II, do art. 209, para a seguinte:  
"II - transmissão, "causa mortis" e doação,  
de quaisquer bens ou direitos;" 
Justificativa 
A proposta do Substitutivo é de textura aberta e incondicionada.  A legislação ordinária deverá 
estabelecer, prudentemente, os limites da capacidade energética reduzida que o interesse público 
ditar. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir a imposição constitucional de que devam ser progressivas as 
alíquotas do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, previsto na competência dos 
Estados. Justifica que a progressividade atingirá somente as heranças de menor valor, pois as 
maiores estariam consubstanciadas nas sociedade e empresas "holdings", cuja transferência ocorre 
por formas diferentes da sucessão.  
Acrescenta que a legislação deve criar condições para que o crescimento da economia gere novas 
riquezas.  
Na verdade, torna-se indiferente exigir na Constituição que o tributo seja progressivo sem estabelecer 
qualquer  gradação. A decisão caberá à lei estadual respectiva e ela poderá atender formalmente à 
exigência estabelecendo diminuta ou alta progressividade.  
Então, por economia de linguagem, a Carta Federal ficaria mais concisa se eliminasse a referência à 
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vaga progressividade.  
Nova versão do Projeto torna facultativa a progressividade em novo parágrafo entre o 3o. e 4o. 
   
   EMENDA:24038 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o., do art. 209 
Justificativa 
O progresso da humanidade está marcado pela luta para a limitação do poder de tributar do Estado. 
O objetivo é reduzir o valor e o número de tributos cobrados. Qualquer acréscimo é um retrocesso 
que dificulta a convivência do Brasil com a modernidade. 
O Imposto sobre a Renda, provavelmente o mais justo dos impostos, deverá ser adotado de forma 
simples, racional e objetiva e não deverá ser fato gerador de outro tributo cobrado por entes distintos 
– a União, o Estado e o Distrito Federal.  
Caso seja objetivo – e é recomendável que assim o seja – premiar o Estado com uma participação do 
Imposto sobre a Renda gerado em sua base territorial, uma emenda aditiva determinará que um 
percentual do tributo seja creditado automaticamente para o Estado ou Distrito Federal pela 
instituição recebedora por ocasião do pagamento. Além do mais, já existe uma participação do 
Estado e mecanismos eficientes que permitem esta participação. Maneira simples e eficiente, 
econômica e desburocratizante, que atenderá os objetivos sem o sacrifício do contribuinte, que não 
ficará expostos a novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização. Esta necessidade 
evidencia-se pela relação a seguir, que aponta obrigações e formulários atuais mais comuns e de 
utilização ou manuseio mensal e quinzenal: 
OBRIGAÇÕES FISCAIS 

1. Livro de Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A 
2. Livro de Registro de Saídas, modelo 2 ou 2-A 
3. Livro de Registro de Controle de Produção e do Estoque, modelo 3 
4. Livro de Registro de Apuração do ICM, modelo 9 
5. Livro de Registro de Inventário, modelo 7 
6. Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, modelo 6 
7. Livro de Registo de Impressão de Documentos Fiscais, modelo 5 
8. Livro de Registro de Serviços Prestados 
9. Livro de Inspeção no Trabalho 
10. Livro de Fichas de Registro de Empregados  
11. Livro de Registro de Selo de Controle, modelo A – IPI 
12. Livro de Registro de Apuração do IPI, modelo 8 
13. Livro de Registro de Apuração do Imposto Único sobre Minerais – modelo 1 
14. Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 2 
15. Livro de Registro de Controle de Transparência do Imposto Único sobre Minerais – modelo 3 
16. Recibo de Deposito de Pedras – IUM 
17. Comprovante de Arrematação – IUM 
18. Nota Fiscal de Vedas (Séries, A, B, C, D e E, conf. O caso) 
19. Nota Fiscal de Serviços 
20. Livro de Registro de Ações Nominativas 
21. Livro de Registro de Ações Endossáveis 
22. Livro de Transferência de Ações Nominativas 
23. Livro de Registro de Partes Beneficiárias Nominativas 
24. Livro de Registro de Partes Beneficiárias Endossáveis  
25. Livro de Registro de Partes Beneficiárias Endossáveis  
26. Livro de Registro de Debentures Endossáveis 
27. Livro de Registro de Bônus de Subscrição Endossáveis  
28. Livro de Registro de Atas de Assembléias-Gerais  
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29. Livro de Registro de Presença de Acionistas 
30. Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração (se houver) 
31. Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria  
32. Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal  
33. Folhas de Pagamento/Recibo de Férias 
34. Ficha de Salário-Família ou Termo Anual de Responsabilidade  
35. DCTF – Declaração de Contribuição e Tributos Federais  
36. Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho  
37. RAIS – Relação Anual de Informações Sociais  
38. DMA – Demonstrativo Mensal de Apuração  
39. DAME – Declaração Anual de Movimentação Econômico  
40. GIA – Guia de Informação de Apuração – ICM (modelo 13 e anexo I) 
41. Declaração Anual do IPI (modelo II e III) 
42. RE – Relação de Empregados 
43. Livro Razão Auxiliar em OTN 
44. Livro de Apuração do Lucro Real 
45. DRC – Solicitação de Cadastramento no PIS 
46. Nota Fiscal – modelo I (ou modelo I-A) 
47. Nota Fiscal de Aquisição 
48. Guia de Trânsito de Mineração – modelo 3 ou modelo 3-A 
49. Declaração de Imposto de Renda – PJ 
50. DARP – Documento de Arrecadação de Receitas Previdenciárias  
51. GR – Guia de Recolhimento - FGTS  
52. GRCS – Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical  
53. Caderneta de Inspeção Sanitária 
54. Telefone da Sunab 
55. Telefone da DDE – Delegacia de Ordem Econômica 
56. Placa “É PROIBIDO FUMAR” com dimensões definidas em Lei 

 
IMPOSTOS NO PAÍS 
FEDERAIS 

a) IR – Imposto sobre a Renda  
b) IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados  
c) IUM – Imposto Único sobre Minerais  
d) ISC – Imposto sobre serviços de Comunicação  
e) IUEE – Imposto Único sobre Energia Elétrica 
f) IST – Imposto sobre Transportes  
g) IOF – Imposto sobre Operações Financeiras  
h) II – Imposto de importação 

ESTADUAIS 
a) ICM – Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
b) ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

MUNICIPAIS  
a) ISS – Imposto Sobre Serviços  
b) IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 

CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 
a) FINSOCIAL – Fundo de Investimento Urbano 
b) PIS – Programa de Integração Social  

TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 
a) Contribuição de Melhoria  
b) Taxa de Expediente para Inscrição Estadual  
c) Taxa de Expediente para Certidão Negativa de Débito  
d) Taxa de Fiscalização e Funcionamento  
e) Taxa de Expediente para Alvará de Localização  
f) Taxa de Licença para Localização de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria 

e Prestação de Serviços 
g) Taxa de Renovação da Licença para Localização de Estabelecimentos de Produção, 

Comercio, Industria e Prestação de Serviços 
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h) Taxa de Licença Especial 
i) Taxa de Licença para Publicidade  
j) Taxa de Licença para Abate de Gado Fora do Matadouro Municipal  
k) Taxa de Incêndio  
l) Taxa para Registro no COREMINAS – Conselho de Representantes Comerciais do 

Estado de Minas Gerais 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já  
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal 
seriam duas vezes beneficiados, pois já lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do 
Fundo de Participação oriundo da arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão 
visa a impedir que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto 
de renda sobre a classe média; que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas 
sociedades modernas e o Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as 
pessoas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente 
suportável, mesmo porque o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, 
eleva a carga tributária sobre as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do 
imposto pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será 
especialmente o assalariado que pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança 
e fiscalização são precários em relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição 
já prevê a distribuição do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um 
fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender 
os Estados, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a 
competência tributária concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da 
Federação, agravados pela não uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios 
problemas de ordem política; que até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% 
da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se 
agravará com o adicional, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá 
repercussões negativas nos mecanismos de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos 
deverão ser os grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fosso que separa as 
regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais pobres pode induzir seus governantes a tentar 
obter maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos poderão se dar ao luxo de não 
utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afugentar novos 
investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; que as sedes das empresas de âmbito 
nacional estão localizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus rendimentos sejam 
auferidos por todo o território nacional, de forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das 
empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contribuindo para o aumento da arrecadação 
dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e injustiças serão registradas também nos 
rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital tributados exclusivamente na fonte; que 
a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos dos 
assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais pobres 
tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, contrariando o § único do art. 195 
do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, além de representar 
indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio 
que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do enriquecimento dos Estados já 
ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribuição de receita 
arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; que por ser optativo o adicional, 
poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional presume que seja o mesmo do 
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imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o fato 
gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que é preciso se ater à 
propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à proteção 
do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:24040 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 209 do Substitutivo  
inicial do Relator o seguinte parágrafo,  
renumerando como - 10 o atual § 9o.  
§ 9o. - A exceção dos impostos de que tratam  
o item III deste artigo o item III do artigo 210,  
nenhum outro tributo poderá ser instituído sobre  
operações relativas a energia elétrica,  
combustíveis e lubrificantes, e minerais do País. 
Justificativa 
A incidência de imposto único sobre operações relativas a energia elétrica, lubrificantes e 
combustíveis, e minerais do País é da tradição brasileira.  
O projeto de Constituição, porém, eliminou da competência federal os impostos únicos, incluindo-se 
no imposto estadual sobre operações relativas a circulação de mercadorias e prestação de serviços.  
Agora, quando a incidência do imposto é transferida da União para os Estados, torna-se 
imprescindível assegurar a exclusividade da tributação estadual, eliminando-se a possiblidade de 
qualquer disputa de receita. 
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Parecer:   
   As emendas inclusas querem aditar parágrafo ao art. 209 do Projeto da Comissão de 
Sistematização, proibindo que sobre a energia elétrica, os combustíveis e lubrificantes, e os minerais 
possa ser instituído qualquer outro tributo além dos impostos sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, sobre importação ou exportação e sobre vendas a varejo.  
Em princípio, tendo sido distribuída à União, aos Estados e aos Municípios, cada imposto, a 
autonomia deve preservar a cada pessoa tributante decidir sobre a incidência ou isenção, desde que 
o objeto tributável esteja compreendido na possibilidade de incidência.  
Como exceção, a nova versão para o projeto acolhe a pretensão da emenda. 
   
   EMENDA:24141 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto do Projeto de  
Constituição, no art. 209 que trata dos Impostos  
dos Estados e do Distrito Federal, o seguinte dispositivo:  
"A transferência de quotas dos tributos  
federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos  
Municípios fica condicionada à apresentação, por  
parte destes, de Plano Específico de Aplicação das  
verbas dessas quotas". 
Justificativa 
Sem prejuízo de outras sugestões para a reformulação total da política tributária brasileira, estamos 
sugerindo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que recebem quotas de tributos 
federais, só poderão recebê-las mediante a apresentação de Planos Específicos para a sua 
aplicação. A mera apresentação desses Planos, entretanto, não prejudica, de modo algum, a 
posterior fiscalização do Tribunal de Contas da União.  
Parecer:   
   A Emenda sugere a inclusão de parágrafo ao artigo 209 para determinar que " a transferência de 
quotas dos tributos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fica condicionada à 
apresentação, por parte destes, de Plano Específico de Aplicação das verbas dessas quotas ".  
Ora, a filosofia do Substitutivo é o de preservar ao máximo a autonomia dos Estados e dos 
Municípios, colocando ponto final na centralização excessiva da União que vem sendo praticada há 
anos.  
Nesse sentido foi concebido o artigo 215, que veda qualquer condição ou restrição à entrega e ao 
emprego dos recursos partilhados ou transferidos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24242 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA ao art. 209, § 8o., II, letra "c".  
"Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I  
II  
III  
IV  
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§ 8o. - o imposto de que trata o item III:  
II - não incidirá:  
"c" - sobre o transporte urbano e metropolitano de passageiros". 
Justificativa 
O propósito do Projeto é de beneficiar os transportes de massa que são apenas urbanos, mas 
também metropolitanos. 
Mas não seria justo que somente os passageiros das RR MM e microrregiões fossem os 
beneficiados. 
O problema dos transportes urbanos é nacional e diz respeito a todas as comunidades de 
trabalhadores para quem o transporte urbano e metropolitano constitui um instrumento indispensável 
para o exercício do trabalho e a sobrevivência do trabalhador.  
Tal como está o Projeto, ficariam fora capitais como Florianópolis, Brasília e Vitória, que não são 
região metropolitana. 
E como a definição de microrregião depende de lei, ficariam fora de isenção importantes cidades do 
Pais, como Pelotas, Canoas, Caxias e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Joinville e Blumenau, em 
SC; Londrina e Maringá, no PR, Campinas, Ribeirão Preto e dezenas de cidades de São Paulo e 
assim por diante. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer que a imunidade prometida, em relação ao ICMS, "sobre 
o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões" seja alterada para 
"sobre o transporte urbano e metropolitano de passageiros" (art. 209, § 8o., II, c).  
Justifica que a isenção visa a beneficiar os usuários dos transportes urbanos e por isso não tem 
sentido a restrição de que só seriam beneficiadas as regiões metropolitanas e microrregiões, 
deixando de fora Brasília, Vitória, Florianópolis, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Joinville, 
Londrina, Campinas e tantas outras importantes cidades; que a explicitação ao transporte 
metropolitano é inclusa a fim de evitar dúvidas sobre a interpretação; que o problema dos transportes 
urbanos é nacional e diz respeito a todas as comunidades de trabalhadores.  
Por conseguinte, a emenda pretende ampliar a imunidade, no sentido de alcançar qualquer transporte 
urbano de passageiros.  
Entretanto, a Comissão de Sistematização optou por acolher emendas supressivas, porquanto a não-
incidência configuraria privilégio às empresas de transporte e até ao transporte elitista. 
   
   EMENDA:24250 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA ao art. 209 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização.  
Acrescente-se ao art. 209 os seguintes parágrafos:  
"§ 10. - A União, mediante lei da iniciativa  
do Poder Executivo, poderá substituir a não  
incidência prevista na letra "a" do item II do  
parágrafo 8o. por ressarcimento ao exportador do  
valor do imposto estadual que onerar o produto  
industrializado exportado para o Exterior ou  
compensá-lo com créditos tributários decorrentes  
de tributos federais.  
§ 11. - A adoção da sistemática prevista no  
parágrafo anterior desobrigará a União da  
Transferência prevista no item II do art. 213." 
Justificativa 
O item II letra “a” do parágrafo 8º do artigo 209 do Projeto prevê que o ICMS não incidirá nas 
exportações para o exterior de produtos industrializados, repetindo disposição da Constituição em 
vigor. No item II do artigo 213 está prevista a formação de um fundo, com dez por cento da receita do 
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IPI, através do qual os Estados e Municípios serão ressarcidos da perda de receita decorrente do 
benefício fiscal. Essa indenização será apenas parcial e os Estados continuarão a se sentir 
prejudicados com a política de comercio exterior, de responsabilidade do Governo Federal.  
Diante desse quadro, é natural que os Estados continuarão a causar embaraços às empresas 
exportadoras, principalmente quanto ao aproveitamento dos créditos fiscais relativos às matérias-
primas.  
A redação proposta permitirá que a União, quando entender conveniente e desde que suas finanças 
assim o permitam, assuma, de vez, os encargos decorrentes da política de exportação, instituído 
sistemática de restituição ou compensação do valor do ICMS que onerar o produto industrializado 
exportado para o exterior do País.  
A vantagem desta proposta é que, não sendo imperativa, permitirá que a União adote o sistema de 
restituição ou compensação alternativamente à não incidência. O nível do benefício poderá ser 
graduado segundo a capacidade financeira do Tesouro Nacional, sem refletir nas receitas estaduais e 
municipais.  
Parecer:   
   A emenda apensa pretende acrescentar dois parágrafos ao art. 209 do Projeto: o primeiro para 
permitir à união, mediante lei da iniciativa do Executivo, substituir a não-incidência prevista para os 
produtos industrializados destinados ao exterior, por ressarcimento ao exportador do valor do imposto 
estadual que onerar o produto ou compensá-lo com créditos tributários decorrentes de 
tributos federais; o segundo para desobrigar a União de transferir os 10% previstos do IPI para 
os Estados exportadores, na hipótese de ser adotada a sistemática proposta no dispositivo anterior.  
A pretensão da emenda, data vênia, é tratável por convênios entre a União e os Estados interessados 
e também por lei federal quanto à disposição do Governo Federal negociar ressarcimentos com seus 
impostos. De qualquer forma, não apresenta conteúdo constitucional.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:24268 PARCIALMENTE APROV 
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 VII do Substitutivo do Relator.  
O Título VII do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
[...] 
Secção IV  
Os Impostos dos Estados e do Distrito Federal  
Art. 150. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre propriedades  
territorial rural, transmissão "causa mortis" e  
doação de quaisquer bens ou direitos, operações  
relativas à circulação de mercadorias por  
produtores, industriais e comerciantes, prestações  
de serviços e propriedade de veículos automotores.  
§ 2o. O imposto de propriedade territorial  
rural não incidirá sobre pequena glebas rurais,  
nos termos definidos em lei estadual.  
§ 3o. Relativamente a bens imóveis e  
respectivos direitos, o imposto de transmissão  
"causa mortis" compete aos Estados da situação do  
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bem; relativamente a bens móveis, títulos e  
crédito, o imposto compete ao Estado onde se  
proceder à sucessão ou no domicílio do doador; se  
o ex-proprietário era inventário processado, a  
incidência do tributo observará o disposto em lei  
complementar, progressivas as alíquotas, não  
excedendo os limites estabelecidos em resolução do  
Senado Federal.  
§ 4o. O imposto de circulação de mercadorias  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essenciabilidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido em cada  
operação relativa à circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado; isenção ou  
não-incidência, salvo determinação em contrário da  
legislação, não implicará crédito de imposto para  
compensação daquele devido nas operações e  
prestações seguintes.  
§ 5o. Os impostos sobre circulação de  
mercadorias terão sua incidência dependente de  
resolução do Senado Federal, aprovada por dois  
terços, estabelecendo as alíquotas relativas à  
circulação de mercadorias e às prestações de  
serviços, interestaduais ou de exportação,  
aplicáveis às operações internas, realizadas com  
energia elétrica e com petróleo, inclusive  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  
§ 6o. É facultado ao Senado Federal, mediante  
resolução aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreendidas a energia  
elétrica e os combustíveis.  
§ 7o. Salvo deliberação em contrário dos  
Estados e do Distrito Federal, as alíquotas  
internas, nas operações relativas à circulação de  
mercadorias e nas prestações de serviços, não  
poderão ser inferiores às alíquotas estaduais  
realizadas para consumidor final de mercadorias e serviços.  
§ 8o. A base de cálculo para o imposto  
relativo à circulação de mercadorias compreende o  
montante pago pelo adquirente, inclusive  
acréscimos financeiros e não compreende o montante  
do imposto sobre produtos industrializados, quando  
a operação configure hipótese de incidência de  
dois impostos.  
§ 9o. O imposto de que trata o parágrafo  
anterior incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular, inclusive  
de bem destinado ao consumo ou artigo fixo do  
estabelecimento, bem assim sobre serviço prestado  
no Exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País, não incidindo sobre operações que  
os destinem ao Exterior produtos industrializados,  
nem aquelas que destinem a outros Estados,  
inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele  
derivados, e energia elétrica.  
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Art. 151. Cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o item III do artigo 149,  
indicar outras categorias de contribuinte,  
disciplinar o regime de compensação do imposto;  
fixar o local das operações relativas à circulação  
de mercadorias e prestações de serviços; excluir  
da incidência do imposto, nas exportações para o  
exterior, produtos não mencionados nesta Secção;  
prever casos de manutenção de crédito,  
relativamente à exportação de serviços e  
mercadorias; e regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, são  
concedidos isenções, incentivos e benefícios  
fiscais e quando e como serão revogados.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte pretende modificar o título VII - TRIBUTOS FINANÇAS PÚBLICAS 
E ORÇAMENTO.  
Na parte referente ao Orçamento o conteúdo da emenda, em confronto com o do Substitutivo, levou-
nos a conclusão que alguns artigos se harmonizam com os princípios que orientam o Sistema de 
Planos e Orçamentos; em outros pontos os objetivos são atendidos de forma implícita e finalmente, 
em outros contraria o espírito da linha traçada para os planos e orçamentos.  
Quanto à parte tributária, também verifica-se que a Emenda repete muitos dos dispositivos que já 
constam do Substitutivo. As novidades referem-se aos seguintes pontos: competência municipal para 
exigir contribuição relacionada com a poluição; vinculação dos empréstimos compulsórios a sinistros 
em lugar de calamidades; restabelecimento de disposições anteriores sobre privilégios processuais 
da Fazenda Pública, sobre microempresa e sobre representação da União nas causas que versam 
matéria tributária; extensão de imunidade aos sindicatos patronais; eliminação do imposto de 
renda estadual; alteração dos percentuais dos Fundos de Participação, inclusive quanto às regiões; 
restauração dos conselhos de representantes; incidência do ICM em minerais, energia  
elétrica e combustíveis.  
A aceitação das modificações sugeridas viria deformar a unidade do Substitutivo e provocar 
distorções em pontos para cujo ajustamento foram feitas negociações que agora não podem ser 
desconsideradas. Todavia, podem ser admitidas, ainda que em parte, as sugestões sobre ICM, sobre 
privilégios da Fazenda Pública, sobre a participação das Regiões e sobre Sindicatos Patronais.  
As modificações que se pretendem introduzir no campo das finanças públicas, relacionam-se com as 
atribuições do Banco do Brasil (artigo 159 §§ 1o. e 2o. da Emenda). A especificação até proposta é 
matéria de natureza tipicamente regulamentar, não se justificando sua inclusão no texto 
Constitucional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24563 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item II do parágrafo 5o. do art. 209 do Substitutivo redigido  
pelo Sr. Relator da Comissão de Sistematização:  
"II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica e com  
petróleo, inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados." 
Justificativa 
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A interferência do Senado para fixar a alíquota do ICMS, notadamente em operações internas, só se 
justifica em casos excepcionais. 
No tocante aos minerais, nenhuma razão há para se retirar do Estado a competência para a fixação 
da alíquota do imposto. Ao contrário, dada a multiplicidade de produtos minerais e considerando que 
o próprio alcance do vocábulo “mineral” é sujeito a dúvidas, a transferência ao Senado da 
competência para fixação das alíquotas nas operações internas só trará dificuldades para os Estados 
e para os contribuintes. 
Com a presente emenda exclui-se do texto do item II do § 5º do art. 209 a referência a minerais, 
restaurando-se, assim, a redação do item II do § 7º do art. 272 do Projeto elaborado pela Comissão 
de Sistematização. 
Parecer:   
   A presente emenda deseja excluir os minerais dos produtos em relação aos quais o Senado 
estabeleceria alíquotas aplicáveis do ICMS para as operações intra-estaduais, ao lado da energia 
elétrica, do petróleo e dos combustíveis dele derivados (art. 209, § 5º., II).  
Justifica que a interferência do Senado em operações internas sujeitas ao ICMS, só cabe em casos 
excepcionais; que no tocante aos minerais, a multiplicidade de produtos fará com que a interferência 
do Senado traga só dificuldades para os Estados e os contribuintes.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização, todavia, preserva tão só os minerais no 
dispositivo questionado, contrariando a pretensão da Emenda. 
   
   EMENDA:24564 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item I do  
parágrafo 9o. do art. 209 do Substitutivo redigido  
pelo Sr. Relator da Comissão de Sistematização:  
"I - definir os contribuintes;" 
Justificativa 
O objetivo da emenda é apenas compatibilizar o texto do dispositivo em causa com o item III do art. 
209, já que este não mais se refere a comerciantes, industriais e produtores. 
Parecer:   
   A inclusa Emenda, ao lado de outras, propõe que a lei complementar, referente ao ICMS, preveja 
simplesmente "definir os contribuintes" ou "relacionar seus contribuintes" ou "indicar categorias de 
contribuintes", no item I do § 9o. do art. 209.  
Justificam que aprimoram a redação; que não estabelecem a obrigatoriedade da extensão da base 
tributária; que tendo o Substitutivo passado a silenciar sobre os contribuintes do ICM no art. 209-III, 
não cabe à lei complementar definir outras categorias; que a emenda compatibiliza o texto com o 
citado dispositivo.  
Procedem os argumentos. A Comissão de Sistematização simplificou o item para "definir seus 
contribuintes", na nova versão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24565 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 209 do Substitutivo  
redigido pelo Sr. Relator da Comissão de  
Sistematização o seguinte parágrafo:  
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" § - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto de que trata o item IV do art. 207, exceto  
quando a operação se realizar entre contribuintes  
e sobre ela recaírem simultaneamente os dois impostos." 
Justificativa 
Segundo o art. 272, § 10, item II, do Projeto elaborado pela Comissão de Sistematização, a base de 
cálculo do ICMS deve compreender o montante do IPI, exceto quando a operação configure hipótese 
de incidência de ambos os impostos.  
Tal disposição é indispensável para possibilitar a cobrança integral do ICMS nas vendas de cigarro e 
inspira-se na Emenda Passos Porto, que acrescentou à Comissão vigente o § 12 do art. 23. 
Ocorre que o Substitutivo redigido pelo Sr. Relator da Comissão de Sistematização não reproduz a 
norma do Projeto. 
Daí a apresentação da presente emenda que, a par da restauração daquela norma, objetiva – com a 
nova redação sugerida – tributar integralmente também as vendas efetuadas diretamente pelo 
fabricante ao consumidor final. Aliás, nada justificam que na venda direta ao consumidor o fabricante 
deixe de pagar o ICMS sobre a parcela do I.P.I., ficando em posição de privilegio frente ao 
comerciante.  
Parecer:   
   As 3 emendas apensas querem introduzir dispositivo que inclua na base de cálculo do ICMS o 
acréscimo financeiro decorrente de financiamento ao comprador.  
Justificam que na venda financiada pelo próprio vendedor a tributação estadual recai também sobre 
os encargos financeiros, enquanto que no caso de venda financiada por terceiro a tributação estadual 
é excluída; que a emenda objetiva estabelecer tratamento igual a que estava prevista no Projeto 
anterior que essa situação favorece as grandes lojas que constituem financeiras próprias.  
A matéria é disciplinável pelo Código Tributário Nacional ou até pelas leis de cada Estado, no 
exercício de sua autonomia federativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24566 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 209 do Substitutivo  
redigido pelo Sr. Relator da Comissão de  
Sistematização o seguinte parágrafo:  
" § A base de cálculo do imposto de que trata  
o item III compreenderá o acréscimo financeiro  
decorrente de financiamento concedido ao comprador  
pelo próprio vendedor ou por terceiro, vedada,  
nesta hipótese, a incidência do imposto indicado  
no item V do artigo 207." 
Justificativa 
Tem-se entendido que na venda financiada pelo próprio vendedor a tributação estadual recai também 
sobre o acréscimo decorrente do financiamento; já no caso de venda financiada por terceiro 
(instituição financeira), por se configurar uma operação financeira, em tese sujeita ao IOF, a 
tributação estadual é excluída.  
Objetiva a presente emenda estabelecer tratamento igual, no que se refere à tributação do ICMS, 
para ambas as operações. 
Trata-se, aliás, de medida que já estava prevista no item I do § 10 do art. 272 do Projeto elaborado 
pela Comissão de Sistematização, mas não foi consignada no Substitutivo do Sr. Relator. 
Parecer:   
   A Emenda inclusa pretende estabelecer, em novo parágrafo do art. 209, que a base de cálculo do 
ICMS compreenda o montante do IPI, exceto quando a operação se realizar entre contribuintes e 
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sobre ela recaírem simultaneamente os dois impostos.  
Justifica que tal disposição é indispensável para possibilitar a cobrança integral do ICMS nas vendas 
de cigarro e inspira-se na Emenda Passos Porto; que, entretanto, o Substitutivo não reproduz a 
norma.  
A Comissão de Sistematização introduziu novo item ao § 8o. dispondo que o ICM não compreenderá 
em sua base de cálculo o IPI, quando a operação for realizada entre contribuintes e relativa a produto 
destinado a industrialização ou comercialização e, obviamente, configure hipótese de incidência de 
ambos os impostos.  
Por conseguinte, a nova versão acolhe em parte a Emenda.  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:24809 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do artigo 209. 
Justificativa 

1. A pretexto de reforçar as finanças estaduais e do Distrito Federal, o referido dispositivo 
comete dois abusos: aumenta a carga tributária e mantém a injusta tributação de “proventos 
de qualquer natureza”, que alcança os salários e os proventos do trabalho, ainda quando 
situados em níveis modestos. 

2. A superposição do imposto estadual sobre imposto federal da mesma natureza, nos termos 
do § 1º do art. 209 produzirá a “duplicação” dos trabalhos de arrecadação, com graves ônus 
para o erário.  

Melhor será aumentar a alíquota e atribuir participação aos Estados do que facultar-lhes estabelecer 
tributação e arrecadação a nível próprios. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já  
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal 
seriam duas vezes beneficiados, pois já lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do 
Fundo de Participação oriundo da arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão 
visa a impedir que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto 
de renda sobre a classe média; que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas 
sociedades modernas e o Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as 
pessoas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente 
suportável, mesmo porque o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, 
eleva a carga tributária sobre as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do 
imposto pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será 
especialmente o assalariado que pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança 
e fiscalização são precários em relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição 
já prevê a distribuição do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um 
fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender 
os Estados, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a 
competência tributária concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da 
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Federação, agravados pela não uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios 
problemas de ordem política; que até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% 
da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se 
agravará com o adicional, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá 
repercussões negativas nos mecanismos de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos 
deverão ser os grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fosso que separa as 
regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais pobres pode induzir seus governantes a tentar 
obter maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos poderão se dar ao luxo de não 
utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afugentar novos 
investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; que as sedes das empresas de âmbito 
nacional estão localizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus rendimentos sejam 
auferidos por todo o território nacional, de forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das 
empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contribuindo para o aumento da arrecadação 
dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e injustiças serão registradas também nos 
rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital tributados exclusivamente na fonte; que 
a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos dos 
assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais pobres 
tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, contrariando o § único do art. 195 
do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, além de representar 
indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio 
que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do enriquecimento dos Estados já 
ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribuição de receita 
arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; que por ser optativo o adicional, 
poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional presume que seja o mesmo do 
imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o fato 
gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que é preciso se ater à 
propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à proteção 
do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
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   EMENDA:24810 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O § 2o. do artigo 209 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. - O imposto de que trata o item I será  
fixado de forma a desestimular a manutenção de  
propriedades improdutivas". 
Justificativa 

1. O Estatuto da Terra e legislação posterior tentaram estabelecer critério sobre o “módulo rural” 
e não tiveram êxito.  

Pretende-se estabelecer a extensão do imóvel rural cuja exploração fosse apta a assegurar a 
sobrevivência e o desenvolvimento da família que empregasse seu trabalho na faina rural.  
A tentativa de definição revelou-se frustra.  
Não é tarefa exequível definir em lei o que seja “pequena” ou “grande” propriedade rural, pois os 
fatores a serem considerados são numerosos e variados. 

2. De outra parte, o interesse econômico e nem mesmo o social, não está ligado ao ponto de se 
tratar de “pequena” ou “grande” propriedade, mas a otimização de seu aproveitamento 
econômico.  

3. Gostaríamos de nos reportar a comentário do nobre Deputado Roberto Freire que se referia a 
forma de organização agrária por ele observada na Bulgária, onde o sistema de produção se 
assenta em “grandes unidades agrícolas”, embora se trate de país socialista, onde há  o 
pressuposto de o enfoque “social” ter propriedade sobre os demais. 

4. No Brasil não chegou a hora de combater o “grande propriedade”, mas está na hora de 
combater a “propriedade improdutiva”. 

Parecer:   
   A inclusa emenda deseja suprimir na referência ao imposto sobre propriedade territorial rural a não 
incidência pro-  
metida a pequenas glebas rurais (art. 209, § 2o.). Justifica que o Estatuto da terra e legislação 
posterior tentaram estabelecer critério sobre o "módulo rural", sem êxito; que não é tarefa exequível 
definir em lei o que seja "pequena" ou "grande" propriedade rural; que o interesse econômico e social 
está ligado à otimização do aproveitamento econômico; que na Bulgária o sistema de produção 
socialista se assenta em grandes unidades agrícolas.  
O detalhamento de isenção poderia muito bem ficar para o Código Tributário Nacional e a legislação 
comum, pois as terras são muito diferentes junto com os climas.  
Nova versão do Projeto, todavia, repete o texto anterior, introduzindo o requisito de a gleba imune ter 
que ser explorada pela família do proprietário que não possua outro imóvel.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24811 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a letra "a" do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo cuja supressão é proposta estabelece que o ICM não incidirá sobre operações que 
destinem ao exterior produtos industrializados.  
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Não parece adequado institucionalizar como dispositivo constitucional uma isenção de imposto sujeita 
a temporalidade, pois poderá haver períodos em que o interesse de suprir o mercado interno poderá 
preponderar sobre o interesse de exportar. 
Relegue-se, portanto, à lei ordinária o que é precário e temporal.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame quer suprimir a imunidade prometida para o ICMS sobre operações que 
destinem ao exterior produtos industrializados. Justifica que não parece adequado institucionalizar 
como dispositivo constitucional uma isenção de imposto sujeita à temporariedade, pois poderá haver 
períodos em que o interesse de suprir o mercado interno prepondere sobre o interesse de exportar.  
Embora sejam judiciosos os argumentos do autor da emenda, nova versão do Projeto da Comissão 
de Sistematização repete o texto anterior.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:24852 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUPRIMA-SE O § 1o. DO ART. 209 
Justificativa 
A medida é inoportuna, inadequada e fere a sistemática tributária de que se tem notícia no país 
adicional estadual de Imposto federal.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
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adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:24934 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   ENEMDA ADITIVA  
DISPOSITIVO A SER ADICIONADO: Acrescentar inciso V  
no Art. 209  
O inciso V do art. 209 terá a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados ..............  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - Imposto único sobre minerais,  
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. 
Justificativa 
Os setores mineral e energético possuem características próprias e peculiares, sendo conveniente a 
tributação única, nos moldes hoje vigentes a nível federal. Transfere-se a sua competência para os 
Estados para que seja corrigida uma injustiça com as regiões mineradoras e produtoras de insumos 
básicos, sempre necessitadas de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades 
produtivas em substituição à mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante de perda de parte 
substancial de seu território pela construção das barragens hidroelétricas. 
Parecer:   
   A emenda sob exame deseja criar na competência dos Estados o imposto único dobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica, à semelhança dos atuais impostos únicos federais. 
Justifica que os setores mineral e energético possuem características próprias que tornam 
conveniente a tributação única. A transferência da União para os Estados é justificada como correção 
de injustiça para com as regiões mineradoras e produtoras de insumos básicos, necessitadas 
de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades produtivas em substituição à 
mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante da perda de parte substancial de território pela 
construção de barragens hidrelétrica.  
O Projeto prevê a extinção dos impostos únicos e a incorporação dos bens tributados para o campo 
de incidência do ICMS, todavia com exceções para as operações interestaduais e até 
estabelecimento de alíquotas para as operações intraestaduais (art. 209, § 5o.-II e § 8o., II-b). Só 
essas interferências na tributação revelam a complexidade dela e os riscos em desmanchar um 
sistema de impostos únicos para reconstrução nas incidências do ICM.  
Todavia, a decisão é eminentemente política. 
   
   EMENDA:24988 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao artigo 209, § 5o., I, a seguinte redação:  
I - as alíquotas aplicáveis às operações  
relativas a circulação de mercadorias e às  
prestações de serviços, com a ressalva de que as  
alíquotas praticas nas operações externas e nas  
prestações de serviços não poderão ser inferiores  
a um terço daquelas fixadas para operações  
internas, considerando-se internas as  
interestaduais realizadas para consumidor final. 
Justificativa 
Este percentual servirá como margem de segurança aos Estados que serão prejudicados com a 
alteração tributaria proposta, alguns iniciantes em seu processo de industrialização.  
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O fato de não auferir recursos financeiros com a tributação de mercadorias produzidas em seu 
território, pode funcionar como desestimulo ao processo de desenvolvimento industrial e a 
acumulação de capital técnico, favorecendo atividades puramente comerciais com a instalação de 
nova divisão interna de trabalho. 
Os países desenvolvidos que adotam o critério do destino, para cobrança do imposto, já possuem 
uma sólida estrutura interna de movimentação de mercadorias e serviços compensando-se a não 
tributação de mercadorias que saem com os tributos referentes à entrada de outras tantas 
mercadorias. Ou seja, são economias de estrutura semelhante e que se compensam mutuamente. 
Diferente é comparar as trocas entre estados brasileiros que tem estruturas econômicas díspares.  
Com esta, a proposta do anteprojeto pode consolidar uma divisão de trabalho em que a 
especialização dar-se-á entre produtores de mercadorias e distribuidores comerciantes.  
Por isso, sugerimos deixar um dispositivo de segurança na Constituição para a hipótese de vir a se 
configurar essa divisão nacional de trabalho que não desejamos.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame quer que o dispositivo do item I, do § 5º do art. 209, seja alterado. Pretende 
que o Senado, ao estabelecer as alíquotas aplicáveis à circulação de mercadorias nas operações 
externas e nas prestações de serviços, essas alíquotas não possam ser inferiores a um terço 
daqueles fixadas para operações internas.  
Traz para o § 5º ainda a parte final do § 7º do Projeto, o qual considera internas as operações 
interestaduais realizadas para consumidor final. Justifica que o percentual proposto (na verdade 
fração unitária) servirá como margem de segurança aos Estados que sejam prejudicados com a 
alteração, alguns iniciantes no processo de industrialização; que o não aferimento de tributos com 
mercadorias produzidas em seu território pode funcionar como desestímulo ao processo de 
desenvolvimento industrial e a acumulação de capital técnico; que os países desenvolvidos que 
adotam o critério do destino na cobrança do imposto já possuem sólida estrutura interna de 
movimentação de mercadorias e serviços; que diferente é comparar trocas entre estados brasileiros 
que tem estruturas díspares; que o anteprojeto pode consolidar uma divisão de trabalho em que a 
especialização dar-se-á entre produtores de mercadorias e distribuidores comerciantes.  
A análise trazida pela emenda evidencia a conveniência de transferir para o Código Tributário e a lei 
comum as partes mutáveis do sistema tributário.  
Nova versão do Projeto atribui ao Senado cuidar das alíquotas aplicáveis, o qual poderá aplicar a 
reivindicação. 
   
   EMENDA:25084 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO A SER ADICIONADO: acrescentar inciso V ao caput do Art. 209  
O inciso V do Art. 209 terá a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados...  
I - ........................  
II - .......................  
III - ......................  
IV - .......................  
V - Imposto único sobre minerais, lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. 
Justificativa 
Os setores mineral e energético possuem características próprias e peculiares, sendo conveniente a 
tributação única, nos moldes hoje vigentes a nível federal. Transfere-se a sua competência para os 
Estados para que seja corrigida uma injustiça com as regiões mineradoras e produtoras de insumos 
básicos, sempre necessitadas de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades 
produtivas em substituição à mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante de perda de parte 
substancial de seu território pela construção das barragens hidroelétricas. 
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Parecer:   
   A emenda sob exame deseja criar na competência dos Estados o imposto único sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica, à semelhança dos atuais impostos únicos federais. 
Justifica que os setores mineral e energético possuem características próprias que tornam 
conveniente a tributação única. A transferência da União para os Estados é justificada como correção 
de injustiça para com as regiões mineradoras e produtoras de insumos básicos, necessitadas 
de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades produtivas em substituição à 
mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante da perda de parte substancial de território pela 
construção de barragens hidrelétrica.  
O Projeto prevê a extinção dos impostos únicos e a incorporação dos bens tributados para o campo 
de incidência do ICMS, todavia com exceções para as operações interestaduais e até 
estabelecimento de alíquotas para as operações intraestaduais (art. 209, § 5o.-II e § 8o., II-b). Só 
essas interferências na tributação revelam a complexidade dela e os riscos em desmanchar um 
sistema de impostos únicos para reconstrução nas incidências do ICM.  
Todavia, a decisão é eminentemente política. 
   
   EMENDA:25085 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO inciso III do artigo 209  
O inciso III do artigo 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados...  
I - ........................ 
II - .......................  
III - Operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores rurais,  
industriais e comerciantes. 
Justificativa 
A prestação de serviços não caracteriza a circulação de mercadorias. Sendo inteiramente descabida 
a cobrança de imposto estadual sobre aquele segmento produtivo. Face às suas características 
peculiares, tal tributação deveria continuar sendo de responsabilidade dos municípios. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:25086 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Parágrafo 4o. do  
art. 209 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 .........................................  
§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias,  
compensando-se o que for devido, em cada operação  
relativa à circulação de mercadorias, com o  
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou  
outro Estado. 
Justificativa 
A exclusão das atividades de prestação de serviços da tributação por parte dos Estados, justifica a 
alteração, conforme apresentada ao item III do presente artigo.  
Parecer:   
   A emenda inclusa exclui referência à prestação de serviços, no § 4o. do art. 209 do Projeto de 
Constituição, como efeito da emenda em que preserva na competência dos Municípios o respectivo 
imposto.  
O destino da emenda resultará do acolhimento ou não da pretensão de deixar com os Municípios o 
ISS. 
   
   EMENDA:25087 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS A SEREM SUPRIMIDOS: Parágrafo1o., 2o, e 3o. do art. 209 
Justificativa 
O parágrafo 1º institui um novo imposto sobre a renda, cuja competência já é da união, de acordo 
com o próprio substitutivo. Assim, tal dispositivo representa a adoção de uma bitributação, prática 
nefasta que deve ser repudiada pela sociedade e, obviamente, eliminada do texto constitucional.  
No tocante ao parágrafo 2º, diante da transferência para a Lei Complementar, conforme emenda 
apresentada ao Artigo 203 do Anteprojeto, das normas relativas à isenção de tributos, justifica a 
supressão daqueles dispositivos.  
Por via de consequência, o atual § 4º passa a ser § 1º e o § 5º passa a ser § 2º do Art. 209. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o. do 
art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
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competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
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que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:25088 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dispositivo a ser modificado: parágrafo 5o. e  
seus incisos do art. 209 que passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 209 ........................  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por dois terços de seus membros,  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações  
internas relativas à circulação de mercadorias,  
interestaduais e de exportação. 
Justificativa 
Como foram apresentadas emendas ao Item III e adicionado o item V pelas quais se retirou do texto 
do projeto as atividades de prestação de serviço e inclui-se o imposto sobre minerais, ficou 
automaticamente excluído o ICM de tais operações, o que significa a emenda. 
Parecer:   
   A inclusa emenda funde os itens I e II do § 5º do art. 209, onde é previsto que o Senado estabeleça 
alíquotas referentes ao ICMS, Diz que, tendo em outra emenda retirado dos Estados a tributabilidade 
da prestação de serviços e incluído o imposto sobre minerais, ficou excluído o ICM de tais operações, 
razão pela qual propõe a mudança de redação referindo, concisamente, "Operações internas relativas 
à circulação de mercadorias, interestaduais e de exportação".  
A emenda não levou em conta a energia elétrica, o petróleo e os derivados deste, que o Projeto 
também contemplava e que nova versão, por coincidência, excluiu.  
Nova versão do Projeto preserva com os Municípios o atual ISS, mas não mantém o imposto único 
para qualquer produto.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:25089 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SER SUPRIMIDO: Parágrafo 6o. do Art. 209. 
Justificativa 
Diante da emenda que adicionou o Item V ao Artigo 209, instituindo o imposto Único sobre minerais, 
o § 4º ficou prejudicando, na medida em que o ICM não mais incidirá sobre minerais e operações de 
prestação de serviços. 
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Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Justifica que a 
supressão resulta da proposta de passar aos Estados os impostos únicos sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica.  
70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imunidade por ferir a autonomia federativa e 
prejudicar os Estados produtores.  
Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os impostos únicos e reitera a imunidade de 
que trata o dispositivo. 
   
   EMENDA:25090 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SER SUPRIMIDO - Parágrafo 7o. do art. 209 
Justificativa 
É um contrassenso e até mesmo inusitado, o substitutivo conceder poderes aos Estados e ao Distrito 
Federal de deliberar contrariamente ao que ficar disposto no próprio texto constitucional, permitindo 
ao Executivo alterar ou contrariar a Lei Maior.  
No mérito, a matéria inserida no dispositivo que ora se suprimem, não deve mesmo ser objeto de 
texto constitucional e sim ser tratada através de Resolução do Senado, conforme se prevê no próprio 
Anteprojeto, através de emenda ao § 5º do Art. 205. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir o § 7º do art. 209, que estabelece que as 
alíquotas do ICMS, nas operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das interestaduais, 
salvo deliberação em contrário dos Estados, e que se reputam operações internas as interestaduais 
efetuadas para consumidor final.  
Justifica ser um contrassenso inusitado conceder poderes aos Estados para deliberar contrariamente 
ao estabelecido em texto constitucional e que, no mérito, a matéria deve ser tratada pelo Senado.  
A disposição poderia ser extirpada do texto constitucional.  
Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior. 
   
   EMENDA:25091 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Inclua-se, no art. 209, um parágrafo a ser numerado como § 10, com a seguinte redação:  
Art. 209 ..........................  
- 1o. - A base de cálculo do imposto de que trata o item III:  
I - compreende o montante pago pelo  
adquirente, excluindo os encargos financeiros  
decorrentes de vendas a prazo. 
Justificativa 
O dispositivo, na forma proposta no Anteprojeto, prejudica o segmento empresarial, notadamente as 
pequenas e médias empresas, que não contam com créditos próprios suficientes que permitam a 
venda a prazo com cobrança de impostos sobre os encargos financeiros. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer incluir um parágrafo no artigo 209, referente à competência tributária 
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dos Estados, estabelecendo que a base de cálculo do ICM: compreenda o montante pago pelo 
adquirente, excluídas as despesas ou os encargos financeiros decorrentes de vendas a crédito ou 
a prazo a consumidor final; e que não compreende o montante do IPI, quando a operação configure 
hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justifica que pretende reincorporar ao texto disposição aprovada pela Subcomissão de Tributos; e 
que é imprescindível a não cumulatividade do IPI na incidência do ICM.  
Nova versão do Projeto não restaura referência a despesas financeiras, que uns defendem sejam 
incluídas na base do ICM e outros defendem o contrário, mas que não tem significado constitucional.  
No tocante à não incidência do ICM sobre o IPI, nova versão estabelece que o ICM não 
compreenderá, em sua base de cálculo, o IPI, quando a operação for realizada entre contribuintes e o 
produto é destinado à industrialização ou comercialização. Acolhe, pois, em parte, a pretensão 
da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25092 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSIPOSITIVO A SER MODIFICADO: o item II,  
parágrafo 8o. do art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209  
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
I - ...............................  
II - Não incidirá sobre operações que  
destinem ao exterior produtos industrializados. 
Justificativa 
A alínea b no texto do projeto, fica prejudicada na medida em que, emenda aditiva ao projeto, criou o 
imposto único sobre minerais, lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. 
Justifica-se, assim, a emenda ora apresentada. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Justifica que a 
supressão resulta da proposta de passar aos Estados os impostos únicos sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica.  
70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imunidade por ferir a autonomia federativa e 
prejudicar os Estados produtores.  
Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os impostos únicos e reitera a imunidade de 
que trata o dispositivo. 
   
   EMENDA:25093 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
DISPOSITIVO A SER ADICIONADO - Acrescentar o § 10. ao Art. 209.  
O Art. 209 passa a ter o parágrafo 10. com a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados...  
§ 10. - Em relação ao imposto a que se refere  
o item III, Resolução do Senado da República  
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aprovada por dois terços dos seus membros  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis. 
Justificativa 
Dentro da sistemática estabelecida para os demais impostos, as alíquotas do Imposto Único sobre 
minerais, combustíveis e lubrificantes, cuja criação esta sendo proposta em outra emenda, serão 
definidas pelo Senado Federal, evitando-se conflitos interestaduais.  
Parecer:   
   A inclusa Emenda propõe inserção de parágrafo que atribua ao Senado estabelecer, por dois terços 
de seus Membros, as alíquotas aplicáveis ao imposto Único sobre minerais, combustíveis e 
lubrificantes, proposto em outra Emenda para os Estados.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização continua suprimindo os impostos únicos 
federais e transferindo os bens submetidos à sua tributação para a incidência do ICMS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25147 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO A SER ADICIONADO: Acrescentar  
inciso V no art. 209  
O inciso V do art. 209 terá a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados   
I - .......................... 
II - ......................... 
III - ........................ 
IV - ....................... 
V - Imposto único sobre minerais,  
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. 
Justificativa 
Os setores mineral e energético possuem características próprias e peculiares, sendo conveniente a 
tributação única, nos moldes hoje vigentes a nível federal. Transfere-se a sua competência para os 
Estados para que seja corrigida uma injustiça com as regiões mineradoras e produtoras de insumos 
básicos, sempre necessitadas de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades 
produtivas em substituição à mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante de perda de parte 
substancial de seu território pela construção das barragens hidroelétricas. 
Parecer:   
   A emenda sob exame deseja criar na competência dos Estados o imposto único dobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica, à semelhança dos atuais impostos únicos federais. 
Justifica que os setores mineral e energético possuem características próprias que tornam 
conveniente a tributação única. A transferência da União para os Estados é justificada como correção 
de injustiça para com as regiões mineradoras e produtoras de insumos básicos, necessitadas 
de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades produtivas em substituição à 
mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante da perda de parte substancial  
de território pela construção de barragens hidrelétrica.  
O Projeto prevê a extinção dos impostos únicos e a incorporação dos bens tributados para o campo 
de incidência do ICMS, todavia com exceções para as operações interestaduais e até 
estabelecimento de alíquotas para as operações intraestaduais (art. 209, § 5o.,II e § 8o., II-b). Só 
essas interferências na tributação revelam a complexidade dela e os riscos em desmanchar um 
sistema de impostos únicos para reconstrução nas incidências do ICM.  
Todavia, a decisão é eminentemente política. 
   
   EMENDA:25162 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser adicionado: Acrescentar o § 10. ao Art. 209  
O Art. 209 passa a ter o parágrafo 10 com a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados.....  
§ 10 - Em relação ao imposto a que se refere  
o item V, Resolução do Senado da República  
aprovada por dois terços dos seus membros  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis. 
Justificativa 
Dentro da sistemática estabelecida para os demais impostos, as alíquotas do Imposto Único sobre 
minerais, combustíveis e lubrificantes, cuja criação esta sendo proposta em outra emenda, serão 
definidas pelo Senado Federal, evitando-se conflitos interestaduais.  
Parecer:   
   A inclusa Emenda propõe inserção de parágrafo que atribua ao Senado estabelecer, por dois terços 
de seus Membros, as alíquotas aplicáveis ao imposto Único sobre minerais, combustíveis e 
lubrificantes, proposto em outra Emenda para os Estados.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização continua suprimindo os impostos únicos 
federais e transferindo os bens submetidos à sua tributação para a incidência do ICMS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25164 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos a serem suprimidos: Parágrafos 1o. 2o. do Art. 209 
Justificativa 
O parágrafo 1º institui um novo imposto sobre a renda, cuja competência já é da união, de acordo 
com o próprio substitutivo. Assim, tal dispositivo representa a adoção de uma bitributação, prática 
nefasta que deve ser repudiada pela sociedade e, obviamente, eliminada do texto constitucional.  
No tocante ao parágrafo 2º, diante da transferência para a Lei Complementar, conforme emenda 
apresentada ao Artigo 203 do Anteprojeto, das normas relativas à isenção de tributos, justifica a 
supressão daqueles dispositivos.  
Por via de consequência, os demais parágrafos devem ser remunerados.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já  
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal 
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seriam duas vezes beneficiados, pois já lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do 
Fundo de Participação oriundo da arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão 
visa a impedir que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto 
de renda sobre a classe média; que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas 
sociedades modernas e o Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as 
pessoas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente 
suportável, mesmo porque o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, 
eleva a carga tributária sobre as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do 
imposto pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será 
especialmente o assalariado que pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança 
e fiscalização são precários em relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição 
já prevê a distribuição do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um 
fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender 
os Estados, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a 
competência tributária concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da 
Federação, agravados pela não uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios 
problemas de ordem política; que até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% 
da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se 
agravará com o adicional, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá 
repercussões negativas nos mecanismos de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos 
deverão ser os grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fosso que separa as 
regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais pobres pode induzir seus governantes a tentar 
obter maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos poderão se dar ao luxo de não 
utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afugentar novos 
investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; que as sedes das empresas de âmbito 
nacional estão localizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus rendimentos sejam 
auferidos por todo o território nacional, de forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das 
empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contribuindo para o aumento da arrecadação 
dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e injustiças serão registradas também nos 
rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital tributados exclusivamente na fonte; que 
a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos dos 
assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais pobres 
tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, contrariando o § único do art. 195 
do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, além de representar 
indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio 
que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do enriquecimento dos Estados já 
ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribuição de receita 
arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; que por ser optativo o adicional, 
poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional presume que seja o mesmo do 
imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o fato 
gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que é preciso se ater à 
propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à proteção 
do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
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reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:25165 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: Parágrafo 5o. e  
seus incisos do Art. 209, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - § 5o. - Em relação ao imposto de  
que trata o item III, resolução do Senado da  
República, aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às  
operações internas relativas à circulação de  
mercadorias, interestaduais e de exportação. 
Justificativa 
Como foram apresentadas emendas ao item III e adicionado o item V pelas quais se retirou do texto 
do substitutivo as atividades de prestação de serviço e incluiu-se o imposto sobre minerais, ficou 
excluída a incidência de imposto estadual sobre tais operações, o que justifica a emenda. 
Parecer:   
   A inclusa emenda funde os itens I e II do § 5º do art. 209, onde é previsto que o Senado estabeleça 
alíquotas referentes ao ICMS, Diz que, tendo em outra emenda retirado dos Estados a tributabilidade 
da prestação de serviços e incluído o imposto sobre minerais, ficou excluído o ICM de tais operações, 
razão pela qual propõe a mudança de redação referindo, concisamente, "Operações internas relativas 
à circulação de mercadorias, interestaduais e de exportação".  
A emenda não levou em conta a energia elétrica, o petróleo e os derivados deste, que o Projeto 
também contemplava e que nova versão, por coincidência, excluiu.  
Nova versão do Projeto preserva com os Municípios o atual ISS, mas não mantém o imposto único 
para qualquer produto.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:25243 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva dos Incisos I e II, do § 9o., do Artigo 209.  
Suprimam-se os incisos I e II, do § 9o., do Artigo 209 do Substitutivo do Relator. 
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Justificativa 
Consoante os termos do art. 23, II, da atual Constituição da República, são tributadas pelo ICM as 
operações de saídas de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes.  
Acontece que, com fulcro em norma constitucional, que permite, através de lei complementar, a 
instituição de outras categorias de contribuintes do ICM vários Estados criaram a tão controvertida 
figura do contribuinte substituto, que é obrigado a recolher antecipadamente o imposto sobre fato 
gerador ainda não ocorrido (futuro e incerto), em operação da qual ele não é parte, por absoluta 
desvinculação com o fato gerador. 
Parecer:   
   A inclusa Emenda pretende suprimir os itens I e II do § 9o., do art. 209, os quais preveem, para a lei 
complementar referente ao ICMS, indicar outras categorias de contribuintes e dispor sobre os casos 
de substituição tributária.  
Justifica que o art. 23, II, da atual Constituição submete à tributação pelo ICM as operações de saídas 
de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes, que vários Estados criaram a 
tão controvertida figura do contribuinte substituto, através de lei complementar, obrigando esse 
substituto a recolher antecipadamente o imposto sobre fato gerador incerto e futuro, em operação da 
qual ele não é parte.  
A Comissão de Sistematização decidiu reformular o item I para simplesmente "definir seus 
contribuintes" e reiterar a disposição sobre a substituição tributária. Os argumentos da Emenda 
demonstram a conveniência de prever regulação em lei complementar, quer para resguardar os 
interesses dos Estados, quer como proteção ao contribuinte.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25358 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SER SUPRIMIDO: Parágrafo 7o., do Art. 209. 
Justificativa 
É um contrassenso e até mesmo inusitado, o substitutivo conceder poderes aos Estados e ao Distrito 
Federal de deliberar contrariamente ao que ficar disposto no próprio texto constitucional, permitindo 
ao Executivo alterar ou contrariar a Lei Maior.  
No mérito, a matéria inserida no dispositivo que ora se suprimem, não deve mesmo ser objeto de 
texto constitucional e sim ser tratada através de Resolução do Senado. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir o § 7º do art. 209, que estabelece que as 
alíquotas do ICMS, nas operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das interestaduais, 
salvo deliberação em contrário dos Estados, e que se reputam operações internas as interestaduais 
efetuadas para consumidor final.  
Justifica ser um contrassenso inusitado conceder poderes aos Estados para deliberar contrariamente 
ao estabelecido em texto constitucional e que, no mérito, a matéria deve ser tratada pelo Senado.  
A disposição poderia ser extirpada do texto constitucional.  
Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior. 
   
   EMENDA:25372 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo a ser modificado: art. 209, § 8o., II, alínea b: II -  
b - incidirá sobre as operações que destinem  
a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis  
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica." 
Justificativa 
É mister ampliar-se a receita tributária nos Estados. Ainda, nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos hoje angariados pela União, em forma de ressarcimento com ônus e 
perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde se instalam usinas hidrelétricas e atividades 
mineradoras. 
Parecer:   
   A presente emenda quer explicitar a incidência do ICMS sobre as operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, invertendo a 
não-incidência pretendida no Projeto de Constituição (art. 209, § 8o., II-b).  
Justifica que é mister ampliar a receita tributária dos Estados e que nada mais justo do que transferir 
para os cofres estaduais os tributos, em forma de ressarcimento com os ônus e as perdas 
patrimoniais ocorridas nas regiões onde se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto, todavia, repete o texto anterior, contrária à pretensão da emenda. 
   
   EMENDA:25373 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser Modificado: Parágrafo 4o.  
do Art. 209 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - § 4o. O imposto de que trata o  
item III será não cumulativo, admitida sua  
seletividade, em função da essencialidade das  
mercadorias, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa à circulação de  
mercadorias, com o montante cobrado nas anteriores  
pelo mesmo ou outro Estado. 
Justificativa 
A exclusão das atividades de prestação de serviços da tributação por parte dos Estados, justifica a 
alteração, conforme emenda apresentada ao item III do presente artigo.  
Parecer:   
   A emenda inclusa exclui referência à prestação de serviços, no § 4o. do art. 209 do Projeto de 
constituição, como efeito da emenda em que preserva na competência dos Municípios o respectivo 
imposto.  
O destino da emenda resultará do acolhimento ou não da pretensão de deixar com os Municípios  
o ISS. 
   
   EMENDA:25377 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a Ser Modificado: Inciso III do Art. 209  
O Inciso III do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados  
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I .............................. 
II ............................. 
III - Operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizada por produtores rurais,  
industriais e comerciantes. 
Justificativa 
A prestação de serviços não caracteriza a circulação de mercadorias. Sendo inteiramente descabida 
a cobrança de imposto estadual sobre aquele segmento produtivo. Face às suas características 
peculiares, tal tributação deveria continuar sendo de responsabilidade dos municípios. Em 
consonância, suprimam-se dos dispositivos seguintes, as expressões relativas à prestações de 
serviços no tocante à incidência de imposto estadual.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:25381 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a ser Suprimido: Art. 209, § 8o., II, "b" 
Justificativa 
Diante da proposta de se passar para os Estados os impostos únicos sobre minerais e lubrificante, 
hoje de competência da União, é de ser suprimida a letra “b” do inciso II, do § 8º do art. 209, para, 
compatibilizar o texto. Com isso, aquele inciso passa a ser de número III.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Justifica que a 
supressão resulta da proposta de passar aos Estados os impostos únicos sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica.  
70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imunidade por ferir a autonomia federativa e 
prejudicar os Estados produtores.  
Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os impostos únicos e reitera a imunidade de 
que trata o dispositivo. 
   
   EMENDA:25450 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 610  

 

Dispositivo Emendado: Artigo 209, § 1o.  
Suprima-se do Substitutivo do Relator:  
a) o parágrafo 1o. do Artigo 209 
Justificativa 
Criar adicional do imposto já instituído é uma distorção de qualquer sistema tributário, para não dizer 
uma aberração.  
Adotar adicional do imposto para a esfera de governo diferente daquela da qual esse imposto 
pertença, é uma distorção ainda maior, ferindo princípios defendidos pelo próprio sistema que 
estamos pretendendo adotar.  
O adicional do imposto de Renda para ser cobrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, além de 
configurar distorções do sistema tributário, é uma improbidade social, aumentando a carga tributária 
sobre todos os setores de economia, principalmente sobre o trabalho assalariado. Além de ser 
impropria e injusta. 
Quanto ao aspecto de natureza financeira, esse instrumento deverá favorecer os Estados onde se 
concentram as sedes das grandes empresas e dos conglomerados financeiros em geral situados no 
eixo Rio/São Paulo, em detrimento do restante das demais Unidades Federadas, agravando as 
disparidades regionais, caminhando em sendo contrário a que pretende-se com adoção de um novo 
sistema tributário.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o. do 
art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
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contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
 
   EMENDA:25453 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 209, § 5o. e § 6o.  
Suprima-se do Substitutivo do Relator:  
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a) do parágrafo 5o. a expressão: "aprovada por dois terços de seus membros".  
b) do parágrafo 6o. a expressão: "aprovada por dois terços dos seus membros". 
Justificativa 
Não é conveniente que se estabeleça no texto constitucional a qualidade dos membros das Casas 
Legislativas para a aprovação de dispositivos que sejam objeto de legislação posterior.  
Cabe ao regimento de cada Casa do Congresso estabelecer o quórum para a votação, não somente 
para Legislação Complementar e Ordinária, como também de resoluções ou outros instrumentos que 
tenham efeitos legais, Assim, como a supressão acima referida, as alíquotas do ICM para operação 
indicados nos itens I e II, desse parágrafo, serão definidos em resoluções do Senado, de acordo, 
como dispuser a regulamentação geral para as demais resoluções do Senado.  
Dessa forma ao imposto de que trata o item II, resolução, estabelecera. 
I............................... 
II.............................. 
§ 6º - É facultado ao Senado da República, também por resolução, estabelecer alíquotas mínimas 
nas operações internas, não compreendidas no item II do parágrafo anterior. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir a exigência do quórum de dois terços para o Senado 
estabelecer alíquotas referentes ao imposto estadual sobre mercadorias e serviços (art. 209, §§ 5º  
e 6º.).  
Justifica que não é conveniente que se estabeleço no texto constitucional a quantidade dos membros 
das Casas Legislativas para aprovação de dispositivos que sejam objeto de legislação posterior.  
A Constituição Federal, tradicionalmente, estabelece quórum para as decisões comuns e 
extraordinárias.  
No caso, considerando que a fixação de alíquotas, pela União, para um tributo estadual, representa 
interferência na autonomia federativa dos Estados, parece razoável estabelecer o quórum, que 
poderia até ser de unanimidade dos membros do Senado e não só dois terços. 
   
   EMENDA:25553 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o § 6o. do artigo 209. 
Justificativa 
Já existem, no texto constitucional do substitutivo, duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou 
benefícios: 

1. No parágrafo 7º do mesmo art. 209; 
2. E no item VII do § 9º,igualmente do artigo 209. 

Como a fixação da alíquota interestadual já é de competência do Senado Federal, esta já fixará 
igualmente a alíquota mínima para as operações internas. 
Quanto à ampliações de benefícios abaixo da alíquota mínima, é matéria a ser acordada entre os 
Estados, conforme prevê o item VII acima referido. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir o § 6º do art. 209 do Projeto de Constituição, o 
qual faculta ao Senado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas.  
Justifica que já existem duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou benefícios: § 7º do mesmo 
art. 209 e item VII do § 9º do mesmo dispositivo.  
Realmente é supérflua a disposição inquinada.  
Além disso, repetindo tradicional regra constitucional, também o art. 205 veda aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da 
procedência ou destino. Por conseguinte, hão de ser iguais as alíquotas internas e interestaduais 
do ICMS.  
Todavia, a Comissão de Sistematização está mantendo o preceito. 
   
   EMENDA:25557 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso III do Artigo 209:  
"III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, sobre a prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior, e sobre energia elétrica." 
Justificativa 
A emenda proposta visa a: 

1. Propiciar a incidência do ICMS também sobre serviços apresentados no exterior e destinados 
a estabelecimento situado no País.  

2. Incluir no campo de incidência do ICMS a energia elétrica, haja vista não constituir “serviço” e 
sua classificação como “mercadoria” ser passível de discussões. 

Sem alterar os objetivos do Substitutivo, a alteração supra aperfeiçoará o dispositivo constitucional.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer explicitar no imposto estadual sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, que a incidência ocorreria ainda que iniciadas no exterior, quer a circulação de 
mercadorias, quer a prestação de serviços, enquanto que o Projeto faz tal referência só para as 
mercadorias. Além disso, pretende que ICMS deva atingir, expressamente, a energia elétrica, por 
entender que não constitui serviço enquanto que a classificação como mercadoria seria passível de 
discussões.  
O projeto de Constituição subentende que energia elétrica é serviço ou mercadoria, tanto que 
estabelece imunidade sobre ela, quanto ao ICMS (§ 8o., II, b). A energia elétrica seria uma 
mercadoria, na qualidade de objeto de compra e venda, enquanto, pois, for transacionada 
economicamente.  
Por conseguinte, a explicitação seria desnecessária. Caberia, contudo, emenda supressiva da 
pretendida não incidência.  
Quanto à prestação de serviços, parece realmente não haver consistência ao tratá-la diferentemente 
das operações de circulação de mercadorias iniciadas no exterior, a prevalecer a fusão do ICM e ISS. 
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:25558 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item III do art. 209:  
"III - Operações relativas à Circulação de  
Mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior." 
Justificativa 
A redação proposta dá maior abrangência ao ICMS no que diz respeito às operações de importação, 
isto é, alcança, também, os serviços iniciados no exterior. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer explicitar no imposto estadual sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, que a incidência ocorreria ainda que iniciadas no exterior, quer a circulação de 
mercadorias, quer a prestação de serviços, enquanto que o Projeto faz tal referência só para as 
mercadorias. Além disso, pretende que ICMS deva atingir, expressamente, a energia elétrica, por 
entender que não constitui serviço enquanto que a classificação como mercadoria seria passível de 
discussões.  
O projeto de Constituição subentende que energia elétrica é serviço ou mercadoria, tanto que 
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estabelece imunidade sobre ela, quanto ao ICMS (§ 8o., II, b). A energia elétrica seria uma 
mercadoria, na qualidade de objeto de compra e venda, enquanto, pois, for transacionada 
economicamente.  
Por conseguinte, a explicitação seria desnecessária. Caberia, contudo, emenda supressiva da 
pretendida não incidência.  
Quanto à prestação de serviços, parece realmente não haver consistência ao tratá-la diferentemente 
das operações de circulação de mercadorias iniciadas no exterior, a prevalecer a fusão do ICM e ISS. 
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:25564 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o item I, do parágrafo 9o. do artigo 209, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
Esse dispositivo é redundante face ao estabelecido na alínea “a” do item III, do artigo 197. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, propõe a supressão do item I do § 9o. do art. 209, que atribui 
à lei complementar, quanto ao ICM, "indicar outras categorias de contribuintes além daqueles nele 
mencionadas".  
Justificam as emendas que o Substitutivo suprimiu a indicação dos contribuintes do ICM no art. 209-
III; que, pois, não cabe mais a ressalva para outras categorias; que o dispositivo é redundante.  
A crítica procede. Na nova versão do Projeto, todavia, a Comissão de Sistematização está ajustando 
o texto para "definir seus contribuintes", alcançando, pois, quaisquer espécies na lei complementar 
referente ao ICM. 
   
   EMENDA:25594 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Emenda Modificativa do item I do parágrafo 8o. do artigo 209  
I - Incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do exterior,  
inclusive quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento  
importador, bem como sobre serviços prestados no  
exterior, quando destinados a estabelecimento  
situado no País. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
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A alteração proposta, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   O Constituinte José Dutra quer trocar a entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte, 
quando importa do exterior, pela entrada no território nacional (§ 8o., I, do art. 209 do Projeto). Alega 
que essa sistemática vigora há vários anos, com reais benefícios para o controle da cobrança do 
ICM, sem prejuízo para os contribuintes.  
Detalhes da espécie não se revestem de importância constitucional.  
Nova versão do Projeto acolhe a pretensão, ao suprimir a referência da entrada "no estabelecimento 
de contribuinte".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25732 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator (26/8/87).  
Art. 209 - Inciso III  
Dê-se nova redação ao inciso III do art. 209:  
"III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtoras,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços;" 
Justificativa 
(Projeto da Comissão de Sistematização – Art. 277, inciso III) 
Convém restabelecer a redação anterior do inciso, que consagra norma tradicional. 
O dispositivo deve definir a pessoa dos contribuintes do imposto, limitando-os aos agentes do 
processo econômico.  
Compatibiliza-se o dispositivo com o do parágrafo 9º, inciso I do art. 209. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer restabelecer a redação anterior para o imposto sobre circulação de 
mercadorias, de competência dos Estados, explicitando os contribuintes: produtores, industriais e 
comerciantes. Justifica o autor que o dispositivo deve limitar os contribuintes do ICM aos agentes do 
processo econômico.  
Para os demais impostos não são especificados os contribuintes, embora estejam perceptíveis nas 
incidências invocadas. Assim, também para o ICM e o ISS, os contribuintes podem ser explicitados 
no Código Tributário Nacional, não sendo necessária essa referência na Constituição Federal. 
   
   EMENDA:25749 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Modifica o item II do § 5o. e a alínea "b" do item II do § 8o. do Art 209.  
1) - O item II do § 5o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 ....................................  
§ 5o. ......................................  
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
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interna realizadas com energia elétrica e minerais  
2) - A alínea "b" do item II do § 8o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação.  
Art. 209 ....................................  
§ 8o. ......................................  
II ..........................................  
b) - sobre operações relativas a  
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos  
utilizados nos meios de transporte, e sobre  
operações que destinem a outros Estados energia elétrica; 
Justificativa 
Consideramos que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e 
sacrifícios, é de fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação 
desse patrimônio que vem sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviço de conservação e 
manutenção em época oportuna. Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o 
setor de transportes é exatamente aquela oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma 
vez que seu consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário e, portanto, aos 
investimentos para a conservação da rede. 
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso 
patrimônio, que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto. 
Além da conservação, que é prioritária, temos a necessidade de ampliação da rede. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, da atribuição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas operações intra-
estaduais (art. 209, § 5º., II) e, no tocante à imunidade do mesmo imposto, prevista para operações 
que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia 
elétrica, substitui-a para as operações relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis líquidos e 
gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios de transportes (portanto sejam destinados a 
outros Estados ou não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia elétrica (art. 209, § 
8º., II. b).  
Justifica que o sistema viário nacional foi construído e vinha sendo mantido mediante recursos 
vinculados oriundos dos combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera adequado 
porquanto o consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário.  
Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e deteriorar quando extinta a vinculação do 
imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos.  
Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo Senado, de impostos estaduais, interfere na 
autonomia federativa dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais. A vinculação de 
impostos a fins específicos vem da origem histórica dos tributos e não se constitui em aberração, 
malgrado o Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos orçamentos públicos.  
No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria deixar o assunto para as Constituições dos 
Estados. Não o fazendo o Projeto, poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25843 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- Incluir no item II, do § 8o, artigo 209 do Substitutivo ao anteprojeto de Constituição a seguinte 
alínea:  
b) sobre máquinas, veículos e equipamentos adquiridos pelo Poder Público. 
Justificativa 
A emenda visa criar imunidade do Imposto Sobre Produtos Industrializados sobre máquinas, veículos 
e equipamentos adquiridos pelo Poder Público, como forma de baratear seus custos e 
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consequentemente permitir que as diversas esferas da Administração possam ampliar seus 
equipamentos e o volume de serviços à população. 
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja incluir na imunidade do ICMS as máquinas, veículos e equipamentos 
adquiridos pelo Poder Público (art. 209, § 8o., II, d).  
Justifica que visa criar imunidade de Imposto sobre Produtos Industrializados sobre os bens citados, 
como forma de baratear os custos e permitir ampliação dos equipamentos do Poder Público e o 
volume de seus serviços à população.  
Explicando o autor que objetiva a isenção constitucional do IPI, invocou errado o artigo da 
competência tributária dos Estados, referindo-se, pois, ao art. 207, IV, e seu § 3o.  
Entretanto, quer se trate de isenção do IPI quer do ICM, o objetivo será melhor alcançado na lei 
ordinária federal ou estadual que dispuser sobre o assunto, pois não se trata de perenidade que deva 
ser posta em texto constitucional. 
   
   EMENDA:25893 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do § 7o. do artigo 209 a expressão  
"reputando-se operações e prestações internas  
também as interestaduais realizadas para  
consumidor final de mercadorias e serviços".  
Acrescente-se um novo parágrafo ao art. 209  
como oitavo e renumere-se os demais.  
"§ 8o. - Na hipótese de operações  
interestaduais caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual." 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir no § 7º do art. 209, a parte final que reputa 
como operações intraestaduais as interestaduais realizadas para consumidor final, para fins de 
incidência do ICMS, aditando novo parágrafo em que atribui ao Estado da localização do destinatário 
o imposto correspondente à diferença entre as alíquotas internas e interestadual.  
Justifica ser fundamental ao sistema federativo o princípio que veda aos estados estabelecer 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 618  

 

diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino; que, se mantidas as 
disposições do Projeto, ocorrerão graves desigualdades, implicando em sensíveis prejuízos tanto aos 
Estados e Municípios como a fabricantes e fornecedores; que a proposição contida na emenda 
atenda a todos os Estados, conforme Carta de Canela.  
O detalhamento dessas incidências melhor caberia no Código Tributário.  
Nova versão do Projeto reitera a letra anterior. 
   
   EMENDA:25894 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 4o. do Art. 209:  
"Art. 209 - ................................  
..................................................  
"§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
poderá ser seletivo, em função da essencialidade  
das mercadorias e dos serviços, e será não  
cumulativo, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa a circulação de mercadorias  
ou prestação de serviços, com o montante cobrado  
nas anteriores. A isenção ou não-incidência, salvo  
determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto ou sua manutenção." 
Justificativa 
A emenda simplifica e dá maior abrangência ao dispositivo que define a sistemática do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras cinco de igual teor, propõem a simplificação do texto do § 4o. 
do art. 209, referente ao ICMS. Substitui "admitida sua seletividade" por "poderá ser seletivo"; 
suprime a expressão "pelo mesmo ou outro Estado", para a compensação do montante cobrado nas 
operações anteriores; e substitui a parte final "para compensação daquele devido nas operações ou 
prestações seguintes", referente ao crédito do imposto, por "ou sua manutenção".  
Realmente o texto proposto viria aperfeiçoar o Projeto.  
Poderia ter até suprimido a faculdade de o imposto ser seletivo, pois não havendo proibição está 
sendo admitida.  
Nova versão do Projeto confirma o texto emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25956 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: Inciso I, do Art. 209  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
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Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do artigo 210, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade.  
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que reverteria aos 
Estados, seja estendido para a Propriedade Predial, a fim de se compatibilizar com o imposto 
municipal sobre a propriedade predial e territorial urbana e permitir a inclusão, na incidência rural, de 
mansões construídas em fazendas.  
A proposição aperfeiçoaria e alargaria o campo de incidência sobre a propriedade rural, sendo a 
decisão unicamente política. Pela Constituição de 1891, os Estados detinham competência para 
cobrar o Imposto sobre Imóveis Rurais e Urbanos, sem distinção entre prédios e terras. A 
Constituição de 1934 conferiu aos Municípios o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana e preservou para os Estados o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Por conseguinte, 
a tributação sobre a propriedade rural está limitada às terras mais por tradição e porque elas 
constituem o instrumento mais visado.  
Nova versão do Projeto mantém o imposto só sobre terras. 
   
   EMENDA:25986 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a letra "b" do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo não é mais que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e 
combustíveis. Todos os demais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o álcool, 
serão normalmente tributados. 
Não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação para com os Estados 
produtores desses bons. 
Não há lógica em transferir recursos de Estados economicamente mais fracos para São Paulo que, 
no fundo, é o que visa o referido dispositivo. 
Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns casos como o de Itaipu, de Xingu, as 
usinas foram construídas com recursos da União e os Estados não deveriam ser compensados por 
isso. Embora esses investimentos tenha sido Federais, as terras desses Estados foram alagadas, 
tornando-se improdutivas, deslocando famílias, aumentando as tensões sociais e os contingentes de 
trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses Estados. 
O absurdo da proposta é que os Estados que tiveram alagados milhares de alqueires de terra, não 
possam receber imposto sobre a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado de São Paulo, 
não pague qualquer importância pela manutenção do crescimento de sua indústria, que se está 
fazendo as custas da desagregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem-terra. 
 Nesse dispositivo estão sendo prejudicados os Estados e Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, 
Minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de 
petróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
Além disso, Estados com potencial a ser explorado na área da energia elétrica, passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras áreas, podendo, no futuro, vir a prejudicar o próprio 
desenvolvimento do País. 
Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos quais venha a 
ser descoberto petróleo pois, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ricos, 
tributariamente continuarão pobres. 
Ademais, com a previsão do texto Constitucional de que as alíquotas para essas mercadorias serão 
fixadas pelo Senado Federal, a imunidade é perfeitamente dispensável. 
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Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
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territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:25992 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do § 1o. do artigo 209  
do Projeto de Constituição para a seguinte:  
"Art. 209 - ..........................  
§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional ao imposto sobre a  
renda e proventos de qualquer natureza, até o  
limite de cinco por cento". 
Justificativa 
Além de tornar o dispositivo mais conciso e abrangente, a nova redação proposta permitirá que os 
Estados instituam o adicional ao imposto de renda e proventos de qualquer natureza, 
independentemente da isenção eventualmente concedida pela União. Além disso permitirá que os 
estados possam utilizar a adicional como instrumento de política fiscal local. 
Parecer:   
   A emenda inclusa pretende aperfeiçoar a redação do § 1o. do art. 209 do Projeto de Constituição, o 
qual faculta aos Estados e ao Distrito Federal instituírem um imposto adicional sobre renda e 
proventos, até o limite de 5% do valor devido à União por pessoas físicas e jurídicas domiciliadas 
nos respectivos territórios.  
Salvo melhor juízo, o texto proposto é suficiente e conciso.  
Nova versão do Projeto limita as incidências aos lucros, ganhos e rendimentos de capital. 
   
   EMENDA:26099 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Inciso I do § 8o. do  
Art. 209 uma alínea a ser numerada como "b",  
transformando o caput do atual Inciso I em alínea "a":  
8o. - O Imposto de que trata o item 3o.  
item I - incidirá também:  
Alínea a  
Alínea b - sobre as operações de saída de  
mercadorias de cada unidade produtora, industrial  
ou comercial, para qualquer outra, ainda que  
pertencentes a uma mesma pessoa, física ou  
jurídica e situados em um mesmo imóvel. 
Justificativa 
Especificamente, trata-se de proposição sobre matéria tributária, que visa atender interesses 
econômicos de todas as unidades federadas.  
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Sobre essa matéria, por unanimidade, os secretários da Fazenda se manifestaram favoravelmente na 
última reunião realizada em Brasília.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer aditar na incidência do ICMS "as operações de saída de mercadorias de 
cada unidade produtora, industrial ou comercial, para qualquer outra, ainda que pertencentes a uma 
mesma pessoa física ou jurídica e situadas em um mesmo imóvel "(art. 209, § 8o., I).  
Justifica que visa a atender relevante interesse da maioria dos Estados, externado por Secretários de 
Fazenda na reunião de 18/08/87 em Brasília.  
Dizendo-se que o ICM é devido pela circulação, a proposta tem sua razão de ser, a fim de conferir 
tratamento econômico igual aos fenômenos.  
Nova versão do Projeto modifica a redação do dispositivo invocado mas não acolhe a pretensão. 
   
   EMENDA:26152 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO  
Dê-se ao artigo 209, inciso III do projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 209 - ............................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, bem como dos serviços diretamente  
relacionados à industrialização ou comercialização  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes." 
Justificativa 
Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto do artigo §210, inciso III, onde foi proposta a 
eliminação do Imposto Sobre Vendas e Varejo de Mercadorias, de competência dos municípios, 
atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo 212, inciso III, que a 
participação dos municípios no produto de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, 
seja elevada de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento).  
Ressalta-se finalmente, que no âmbito estadual, ficarão apenas os serviços diretamente relacionados 
com a industrialização de mercadorias, a fim de evitar as operações mista, hoje tributadas 
simultaneamente pelos Estados e Municípios, causando dificuldades aos contribuintes para o 
cumprimento de seus deveres fiscais, eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados e 
outra pelos Municípios.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que os serviços tributáveis pelo Estado, junto com a circulação de 
mercadorias, sejam somente aqueles diretamente relacionados à industrialização ou comercialização 
de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes. Os demais serviços 
continuariam tributáveis pelos Municípios. Justifica o autor que evitar-se-iam operações mistas, 
tributadas simultaneamente pelos Estados e Municípios.  
A Comissão de Sistematização está transferindo aos Estados só a tributação sobre serviços de 
transporte extramunicipal e de comunicação, presentemente da União. 
   
   EMENDA:26265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Item II, do § 8o., do art.  
209 - Seção IV - dos impostos dos Estados e do  
Distrito Federal, mais uma letra, a d:  
"d - sobre os atos praticados entre as cooperativas e seus associados". 
Justificativa 
As relações entre as cooperativas em geral e os seus associados-membros são consideradas, 
tradicionalmente, não comerciais, estranhos à mecânica propriamente dita, e, por isso mesmo 
merecedoras de consideração tributária distinta.  
Foi o Decreto Lei Federal nº 400, de 31.12.1968, que, intrometendo-se na legislação constitucional, 
inovou a matéria, no meando também como contribuinte as cooperativas.  
Infelizmente o Supremo Tribunal Federal, na linha do capitalismo tributário, deu guarida a essa 
inovação e passou a decidir, sucessivamente, a partir de 1973, que as cooperativas em geral 
estariam sujeitas ao “ICM” como qualquer comerciante.  
A única maneira de repararmos esse erro jurídico, de efeitos anti-sociais, é a nova Carta Magna 
inserir no seu texto a não incidência do ICM nas relações entre as cooperativas e seus associados 
operadores – visto como nessa relação incorre o fato gerador daquele tributo estadual, pois, como 
todos sabem, a cooperativa adquire PARA o associado, com o capital DESTE, os bens e mercadorias 
que, depois, entrega, distribui aos associados – Nenhum ato de compra e venda, mas, apenas, 
conhecido ATO COOPERATIVO, do art. 79 e seu parágrafo único da Lei Cooperativista (Lei nº 5.764, 
de 16.12.1971), tão desrespeitada neste país, até pelo Judiciário, de modo absolutamente 
incompreensível.  
A reparação desse erro grave deve ser feita agora, na nova Constituição, ensejando o benefício de 
exclusão tributária às cooperativas, apenas nas suas relações internas, com seus associados – como 
forma de o Poder Público incentivar o desenvolvimento dessa extraordinária relevância para a 
população de nosso país.  
Reconhecendo a elevada finalidade social das Cooperativas, o próprio Substitutivo que ora 
pretendemos emendar, estabelece, em seu art. 229, § 2º que “ A lei apoiará e estimulará o 
cooperativismo e outras formas de associativismo, com incentivos financeiros, SOCIAIS e creditícios.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, pretende assentar na Constituição a imunidade do ICMS 
"sobre os atos praticados entre as cooperativas e seus associados" ou "nas operações entre as 
cooperativas e seus associados" ou, ainda, "sobre as relações entre as cooperativas e seus membros 
associados".  
Justifica que as relações entre as cooperativas e seus associados são consideradas não comerciais; 
que o Decreto-lei Federal no.406/68 intrometeu-se na legislação constitucional, inovou a matéria, 
nomeando também como contribuinte as cooperativas; que, infelizmente, o Supremo Tribunal, na 
linha do capitalismo tributário, deu guarida a essa inovação e, a partir de 1973, passou a decidir que 
as cooperativas estão sujeitas ao ICM como qualquer comerciante; que a única maneira de reparar 
esse erro jurídico, de efeitos anti-sociais, é inserindo na nova Carta Magna a não incidência do ICM; 
que nas relações entre as cooperativas e seus cooperados incorre o  
fato gerador do ICM, não havendo ato de compra e venda, mas só ato cooperativo, conforme a Lei 
no. 5.764/71, desrespeitada até pelo Judiciário; que o próprio Substitutivo estabelece que a lei 
apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo, com incentivos financeiros, 
fiscais e creditícios (art. 229, § 2o.); que é reivindicação antiga e persistente, do cooperativismo 
brasileiro, a contar do 1o. Congresso de Cooperativas de Consumo, de 1982, obter do Estado o 
reconhecimento de que não é legítima a incidência do ICM; que o Decreto-Lei no. 406/68 criou nova 
categoria de contribuinte do ICM, ao arrepio da Carta 67/69, que nomeou apenas os comerciantes, 
industriais e produtores; que à vista do DL 406/68 as legislações estaduais regulamentaram a 
cobrança do ICM sobre as relações internas entre as cooperativas e seus associados, incluindo as 
cooperativas de consumo; que a Lei no. 5.764/71 em seu art. 79 e § único conceitua e define o ato 
cooperativo como não mercantil; que é da maior conveniência para nosso País que se desenvolva o 
sentimento associativista, de que a cooperativa é instrumento, com o acréscimo de ser escola de 
democracia comunitária.  
A argumentação trazida pelas emendas bem demonstra que o assunto é controverso. Se uma lei 
autoriza a tributação pelo ICM dos recebimentos de produtos ou dos fornecimentos de mercadorias, 
por cooperativas, o judiciário presta jurisdição para cumprimento da lei, salvo se inconstitucional ou 
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revogada. Seria necessária outra lei modificando o tratamento tributário.  
De qualquer maneira, competindo o ICMS aos Estados, estes podem assegurar imunidade em suas 
Constituições ou conceder isenção mediante lei comum, no exercício da autonomia federativa.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:26276 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescentar ao § 5o. do Artigo 209, o item III:  
"item III - Os impostos de que trata o item  
III deste Artigo, incidirá uma única vez e de  
forma exclusiva sobre operações relativas a  
energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, e  
minerais do País. 
Justificativa 
A incidência de imposto único sobre operações relativas a energia elétrica, lubrificantes e 
combustíveis, e minerais do País é da tradição brasileira.  
O projeto de Constituição, porém, eliminou da competência federal os impostos únicos, incluindo-se 
no imposto estadual sobre operações relativas a circulação de mercadorias e prestação de serviços.  
Agora, quando a incidência do imposto é transferida da União para os Estados, torna-se 
imprescindível assegurar a exclusividade da tributação estadual, eliminando-se a possiblidade de 
qualquer disputa de receita.  
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja aditar um item III ao § 5º do art. 209 do Projeto, estabelecendo que o 
ICMS incidiria uma única vez e de forma exclusiva sobre operações relativas a energia elétrica, 
combustíveis e lubrificantes, e minerais do País. Justifica que esses impostos únicos são da tradição 
brasileira e que devem ser preservados quando a tributação é transferida aos Estados.  
A proposta consistiria, na verdade, na transferência dos impostos únicos para os Estados, ao invés 
de integrar os bens atualmente submetidos aos impostos únicos, à incidência do ICM.  
O Projeto de Constituição, todavia, vem insistindo na transferência da tributação para o ICM. 
   
   EMENDA:26369 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se, do item I do § 8o. do art. 209, a expressão "em estabelecimento de contribuinte". 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
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manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a expressão "em estabelecimento de 
contribuinte", na disposição que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior". Justifica que a emenda possibilitaria a cobrança do imposto por ocasião do 
desembaraço aduaneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto acolhe a pretensão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26371 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item III do art. 209:  
"III - Operações relativas à Circulação de  
Mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior". 
Justificativa 
A redação proposta dá maior abrangência ao ICMS no que diz respeito às operações de importação, 
isto é, alcança, também, os serviços iniciados no exterior.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a explicitação da abrangência do ICMS para a circulação de 
mercadorias iniciadas no exterior também seja aplicada para a prestação de serviços, já que estes 
estão sendo integrados ao ICM no Projeto de Constituição.  
A permanecer a fusão do ISS ao ICM, afigura-se razoável que a incidência também atinja os serviços 
cuja prestação é iniciada no exterior.  
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:26375 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 209:  
"Art. 209 - ......................... 
§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
poderá ser seletivo, em função da essencialidade  
das mercadorias e dos serviços, e será não  
cumulativo, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa a circulação de mercadorias  
ou prestação de incidências, salvo determinação em  
contrário da legislação, não implicará crédito de  
imposto ou sua manutenção". 
Justificativa 
A emenda simplifica e dá maior abrangência ao dispositivo que define a sistemática do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras cinco de igual teor, propõem a simplificação do texto do § 4o. 
do art. 209, referente ao ICMS. Substitui "admitida sua seletividade" por "poderá ser seletivo"; 
suprime a expressão "pelo mesmo ou outro Estado", para a compensação do montante cobrado nas 
operações anteriores; e substitui a parte final "para compensação daquele devido nas operações ou 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 626  

 

prestações seguintes", referente ao crédito do imposto, por "ou sua manutenção".  
Realmente o texto proposto viria aperfeiçoar o Projeto.  
Poderia ter até suprimido a faculdade de o imposto ser seletivo, pois não havendo proibição está 
sendo admitida.  
Nova versão do Projeto confirma o texto emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26376 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 209:  
"§ 3o. - Relativamente ao imposto de que  
trata o item II, a competência será atribuída:  
I - Tratando-se de bens imóveis e respectivos direitos:  
a) ao Estado da localização do bem;  
b) conforme dispuser lei complementar  
quando se tratar de imóveis situados no exterior.  
II -Tratando-se de bens móveis, títulos e créditos:  
a) ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento;  
b) ao Estado onde tiver domicílio o doador;  
c) conforme o disposto em lei complementar  
quando se tratar de doador domiciliado fora do  
País ou de abertura da sucessão hereditária no exterior". 
Justificativa 
A redação proposta, além de dar maior clareza ao texto, supre falha contida no substitutivo que não 
prevê a hipótese da cobrança quando o doador estiver domiciliado no exterior. 
Parecer:   
   As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do § 3o. do art. 209, referente à incidência do 
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o Distrito Federal. 
Justificam que a redação que propõem dará maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se 
ressente o Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exterior.  
A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transferir à lei complementar, ou ao Código 
Tributário Nacional, a definição do Estado a que competirá o imposto nas diversas situações 
possíveis.  
As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, merecendo acolhimento se o assunto for 
mantido no Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26379 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidade aos transportes urbanos de passageiros, nas áreas metropolitanas 
e microrregiões.  
A matéria deve ser decidida pelos Estados. De fato, atualmente já é pratica consagrada atribuir-se 
isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo incluído no 
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substitutivo do relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de transportes (táxis, 
inclusive os especiais, transportes escolares, ônibus tipo “executivo”,etc.). 
Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembleias Legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência das concessões de benefícios fiscais, assegurados sempre critérios sociais. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
 
   
   EMENDA:26428 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Exclua-se do Artigo 209 do Substitutivo ao Projeto de Constituição, o § 1o., remunerando-se  
os restantes. 
Justificativa 
No ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de intensões 
governamentais desse nível só pode, contribuir para desagregar que separa a economia apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País da perspectiva de distúrbios sociais de 
consequências imprevisíveis.  
O aumento dos impostos só contribuirá para incentivar a elevação dos preços que poderá, até 
mesmo, proceder a qualquer medida efetiva do governo em relação a implementação das novas 
alíquotas. A reação psicológica do empresário, muito compreensível, diante dos precedentes que já 
ocorreram será o de alterar os preços dos respectivos produtos. Isto para não falar na reação dos 
consumidores, das Bolsas ou do Mercado Financeiro.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
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lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
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consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:26431 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Exclua-se do § 9o. do Artigo 209 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, o item II. 
Justificativa 
Baseando-se na aprovação da Emenda apresentada para o diferenciamento dado à microempresa, 
não justifica a substituição.  
Parecer:   
   A inclusa Emenda pretende suprimir, nas hipóteses de regulação em lei complementar, "dispor 
sobre os casos de substituição tributária" (Art. 209, § 9o., II).  
Justificam os autores das duas emendas que baseado na emenda referente à microempresa, não 
cabe a substituição tributária; que se torna necessário impedir qualquer discricionarismo 
governamental; que a substituição tributária permite que, ao talante dos governantes, seja exigido 
o imposto estadual sem que tenha ocorrido ainda o fato gerador; que na substituição tributária, os 
governantes querem que o imposto seja pago antecipadamente, quando o ICM seria devido pelo 
destinatário da mercadoria; que no ICM só ocorre um fato gerador, p.ex. a saída do produto do 
estabelecimento industrial para o revendedor; que na substituição tributária é exigido que o industrial 
recolha o ICM também sobre eventual futura saída do estabelecimento revendedor, constituindo-se 
uma aberração jurídica.  
As duas emendas querem impossibilitar a substituição tributária.  
A Comissão de Sistematização está mantendo o item questionado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26433 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 209 do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição, o seguinte § 10:  
"§ 10.- Os Estados do Nordeste, compreendidos  
no denominado Polígono das Secas, terão direito a  
um diferencial de dez por cento sobre os produtos  
originários da Região Centro-Sul". 
Justificativa 
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Para diminuir a situação de subdesenvolvimento da Região Nordeste, que continua na mesma há 
décadas, sem embargo da instituição da SUDENE, é necessário encontrar outros instrumentos e 
compensações capazes de diminuir essa defasagem entre a região das secas e a região meridional 
do País, cada vez mais rica.  
Tal é o proposito desta emenda. 
Parecer:   
   Esta Emenda intenta acrescentar § ao art. 209 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de 
Constituição) estabelecendo que "Os Estados do Nordeste, compreendidos no denominado 
Polígono das Secas, terão direito a um diferencial de dez por cento sobre os produtos originários da 
Região Centro Sul."  
Ressalte-se, por importante, que a coerência do Sistema tributário nacional adotado pelos 
Constituintes torna inviável a concessão de tratamento fiscal privilegiado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26549 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se uma alínea "d" ao inciso II do  
parágrafo 8o. do artigo 209, com a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
II - não incidirá:  
d) sobre a energia elétrica gerada e  
transmitida para consumo próprio. 
Justificativa 
Objetiva-se com a emenda proposta atender às peculiaridades da geração e transmissão de energia 
elétrica que poderiam colocar o auto-produtor de energia elétrica numa situação tributária mais 
gravosa do que qualquer outro produtor de outros bens para consumo próprio, que nada pagam de 
ICM.  
Parecer:   
   A emenda apensa deseja incluir na imunidade do ICMS a "energia elétrica gerada e transmitida 
para consumo próprio".  
Justifica que objetiva atender às peculiaridades da geração e transmissão de energia elétrica que 
poderiam colocar o auto-produtor numa situação mais gravosa do que qualquer outro produtor de 
bens para consumo próprio, que não paga ICM.  
A incidência do ICMS é sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (art. 209, III). A 
produção de energia para consumo próprio não envolve circulação no mercado, nem prestação de 
serviço, motivo pelo qual está excluída do campo tributário do ICMS, dispensando imunidade ou 
isenção por lei comum. 
   
   EMENDA:26571 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o, do Art. 209. 
Justificativa 
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O progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado. O 
objetivo é reduzir o valor e o número de tributos cobrados. Qualquer acréscimo e um retrocesso que 
dificulta a convivência do Brasil com a modernidade. 
O imposto sobre a Renda, provavelmente o mais justo dos impostos, deverá ser adotado de forma 
simples, racional e objetiva e não deverá ser fato gerador de outro tributo por entes distintos – a 
União, o Estado e o Distrito Federal.  
Caso seja objetivo – e é recomendável que assim o seja premiar o Estado com uma participação do 
Imposto sobre a Renda gerado em sua base territorial, uma emenda aditiva determinará que um 
percentual do tributo seja creditado automaticamente para o Estado ou Distrito Federal pela 
instituição recebedora por ocasião do pagamento. Além do mais, já existe uma participação do 
Estado e mecanismos eficientes que permitem esta participação. Maneira simples e eficiente, 
econômica e desburocratizante, que atenderá os objetivos sem o sacrifício do contribuinte, que não 
ficará exposto a novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o. do 
art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
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contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:26572 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do no. II, do art. 209, para a seguinte:  
"II - Transmissão, "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;" 
Justificativa 
O Brasil, a despeito da propalada riqueza natural, é constituído de uma população onde a riqueza 
ainda em formação não justifica a progressividade do imposto das heranças e das doações. 
Estabelecida a progressividade, esta atingirá somente as heranças de menor valor, pois as maiores 
estão consubstanciadas nas sociedades em empresas “holdings” cuja transferência ocorre por 
diversas formas, menos pela sucessão.  
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A legislação deverá, por outro lado, criar condições para que o crescimento da economia gere novas 
riquezas, para permitir o acesso ao maior número possível de pessoas e não criar obstáculos e 
desestímulos à acumulação da poupança, que na índole do brasileiro destina-se principalmente a 
prover o futuro de seus descendentes. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir a imposição constitucional de que devam ser progressivas as 
alíquotas do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, previsto na competência dos 
Estados. Justifica que a progressividade atingirá somente as heranças de menor valor, pois as 
maiores estariam consubstanciadas nas sociedade e empresas "holdings", cuja transferência ocorre 
por formas diferentes da sucessão.  
Acrescenta que a legislação deve criar condições para que o crescimento da economia gere novas 
riquezas.  
Na verdade, torna-se indiferente exigir na Constituição que o tributo seja progressivo sem estabelecer 
qualquer gradação. A decisão caberá à lei estadual respectiva e ela poderá atender formalmente à 
exigência estabelecendo diminuta ou alta progressividade.  
Então , por economia de linguagem, a Carta Federal ficaria mais concisa se eliminasse a referência à 
vaga progressividade.  
Nova versão do Projeto torna facultativa a progressividade em novo parágrafo entre o 3o. e 4o. 
   
   EMENDA:26577 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   ADITIVA  
Acrescente-se uma alínea d ao inciso II do  
parágrafo 8o., do artigo 209, com a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
II - não incidirá:  
d) sobre a entrada, em estabelecimento do  
contribuinte, de bem destinado a seu ativo fixo,  
quando não houver similar nacional e se tratar de  
nova indústria ou modernização de indústria existente. 
Justificativa 
Objetiva-se com a emenda fortalecer a indústria nacional, modernizando-a fim de torna-la mais 
competitiva, de forma a gerar mais empregos. 
Parecer:   
   A emenda apensa deseja assegurar imunidade do ICMS para a entrada, em estabelecimento do 
contribuinte, de bem destinado a seu ativo fixo, quando não houver similar nacional e se tratar de 
nova indústria ou modernização de indústria existente (art. 209, § 8o, II, d).  
Justifica que objetiva fortalecer a indústria nacional e modernizá-la a fim de torná-la mais competitiva 
e gerar mais empregos.  
Ao desejar conferir não-incidência, a emenda viria excluir da incidência do ICMS as importações 
referidas no item I do mesmo § 8o. Aí, a Comissão de Sistematização está mantendo a incidência, 
destacando mesmo, sem necessidade, o bem destinado a consumo ou ativo fixo, eliminando, todavia 
a referência à entrada no estabelecimento de contribuinte.  
A não inclusão na imunidade não impede, todavia, que cada Estado conceda isenção por lei comum 
a situações específicas, no exercício de sua autonomia federativa. 
   
   EMENDA:26597 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item III do art. 209:  
"III - Operações relativas à Circulação de  
Mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior". 
Justificativa 
A redação proposta dá maior abrangência ao ICMS no que diz respeito ás operações de importação, 
isto é, alcança, também os serviços iniciados no exterior. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a explicitação da abrangência do ICMS para a circulação de 
mercadorias iniciadas no exterior também seja aplicada para a prestação de serviços, já que estes 
estão sendo integrados ao ICM no Projeto de Constituição.  
A permanecer a fusão do ISS ao ICM, afigura-se razoável que a incidência também atinja os serviços 
cuja prestação é iniciada no exterior.  
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:26598 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 209 e onde couber, o seguinte parágrafo:  
"§ ( ) - O imposto de que trata o item III  
não compreende o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos". 
Justificativa 
Reintegra-se ao texto Constitucional o dispositivo suprimido pelo primeiro substitutivo do Relator da 
Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada.  
De fato, a redação que originariamente constava do projeto de Constituição permitiria a prática, já a 
nível constitucional, de evasão tributária.  
Assim, em operações realizadas por fabricantes, diretamente a consumidor final, o ICMS seria parcial 
e colocaria o comerciante, devidamente estabelecido, em desvantagens face a revendedores não 
inscritos. 
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI, da base de cálculo do ICMS, às operações que 
destinem mercadorias à industrialização ou à comercialização, permitir-se-á uma perfeita equalização 
da carga fiscal do imposto, a nível do consumidor fiscal, coibindo distorções nas práticas comerciais.  
É absolutamente indispensável a inclusão do parágrafo acima, pois consagra hoje vigente, 
relativamente ao ICM, dotada de desejáveis efeitos redistribuídos em favor dos Estados menos 
industrializados. A omissão da regra poderá trazer enormes prejuízos e estará em desacordo com 
todo o espirito social e de justiça que embasa o processo constituinte. 
Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários que, reunidos em 
Canela nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, concluíram acerca da importância da emenda ora 
apresentada, cuja aprovação foi unânime. 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que seja incluída um parágrafo no art. 209, 
referente ao ICMS, estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou 
comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
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Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao texto constitucional o dispositivo, de forma 
aperfeiçoada; que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem mercadorias a 
industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível 
do consumidor final; que é absolutamente indispensável a inclusão do preceito, pois consagra regra 
hoje vigente e que possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos industrializados; que a 
matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos 
em Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime.  
A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional.  
Além disso poderia ser sintetizada.  
Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização está acolhendo integralmente a letra 
proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26599 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 6o. do artigo 209 
Justificativa 
Já existem, no texto constitucional do substitutivo, duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou 
benefícios: 

3. No parágrafo 7º do mesmo art. 209; 
4. E no item VII do § 9º,igualmente do artigo 209. 

Como a fixação da alíquota interestadual já é de competência do Senado Federal, esta já fixará 
igualmente a alíquota mínima para as operações internas. 
Quanto à ampliações de benefícios abaixo da alíquota mínima, é matéria a ser acordada entre os 
Estados, conforme prevê o item VII acima referido. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir o § 6o. do art. 209 do Projeto de Constituição, o 
qual faculta ao Senado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas.  
Justifica que já existem duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou benefícios: § 7o. do mesmo 
art. 209 e item VII do § 9o. do mesmo dispositivo.  
Realmente é supérflua a disposição inquinada.  
Além disso, repetindo tradicional regra constitucional, também o art. 205 veda aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da 
procedência ou destino. Por conseguinte, hão de ser iguais as alíquotas internas e interestaduais 
do ICMS.  
Todavia, a Comissão de Sistematização está mantendo o preceito. 
   
   EMENDA:26776 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VII, Artigo 209, § 9o., Item I  
Substitua-se a atual redação do item, pela a seguinte:  
I - Relacionar seus contribuintes. 
Justificativa 
A redação proposta contempla o objetivo anterior, sem estabelecer a obrigatoriedade da extensão da 
base tributária.  
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Parecer:   
   A inclusa Emenda, ao lado de outras, propõe que a lei complementar, referente ao ICMS, preveja 
simplesmente "definir os contribuintes" ou "relacionar seus contribuintes" ou "indicar categorias de 
contribuintes", no item I do § 9o. do art. 209.  
Justificam que aprimoram a redação; que não estabelecem a obrigatoriedade da extensão da base 
tributária; que tendo o Substitutivo passado a silenciar sobre os contribuintes do ICM no art. 209-III, 
não cabe à lei complementar definir outras categorias; que a emenda compatibiliza o texto com o 
citado dispositivo.  
Procedem os argumentos. A Comissão de Sistematização simplificou o item para "definir seus 
contribuintes", na nova versão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26777 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VII art. 209 § 5o. Item II  
Suprima-se do item II do § 5o. do art. 209 as  
expressões "energia elétrica" e "e petróleo,  
inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
No regime federativo, deve ser preservado, sempre que isso não colocar em risco os objetivos da 
União, a soberania e autonomia dos Estados. 
Se é admissível, considerando uma política nacional de mineração, a interferência do Senado neste 
campo, (ICM sobre Minerais), não nos parece que seja salutar a sua interferência nas demais 
hipóteses contidas pela norma, ora emendada. 
Parecer:  
   Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência do Senado estabelecer alíquotas do 
ICMS nas operações internas, inclusive quanto à energia elétrica, aos minerais, ao petróleo e aos 
combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo. Nesse sentido, reivindicam a supressão do 
item II do § 5o. do Art. 209 do Projeto de Constituição.  
Justificam os autores das Emendas que a fixação, pelo Senado, de alíquotas de impostos estaduais, 
notadamente em operações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio federativo, norteador 
da Assembleia Constituinte; que o dispositivo entra em choque com o espírito que preside à 
edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os Estados e sua autonomia; que no 
regime federativo deve ser preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a interferência do 
Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; que não se justifica resolução do Senado sobre 
alíquotas internas de impostos estaduais; e que cabe aos Estados legislarem sobre as operações do 
ICMS.  
Sob o aspecto do Sistema Federativo, afiguram-se procedentes as arguições dos autores das 
Emendas. De resto, a autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equilíbrio na administração 
dos impostos que lhes cabem.  
Nova versão mantém só os minerais. 
    
   EMENDA:26778 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Título VII, art. 209,  
Parágrafo 8o, Item II Letra "a".  
Adite-se após a expressão "sobre produtos industrializados", a expressão "e sobre prestação  
de serviço para o exterior". 
Justificativa 
Além de consistir prática internacional, a não incidência proposta, constitui importante instrumento, 
para o desenvolvimento brasileiro, na prestação de serviço para o exterior, viabilizando inclusive a 
conquista de mercados atualmente inatingíveis, por excesso de carga tributária. 
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja ampliar a imunidade do ICMS quanto às operações para o exterior, 
acrescentando aos produtos industrializados a prestação de serviço para o exterior. Alega que além 
de consistir prática internacional, a não incidência para os serviços viabilizaria a conquista de 
mercados atualmente inatingíveis por excesso de carga tributária.  
Nova versão para o Projeto mantém o texto anterior.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26779 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VII, Artigo 209 § 8o. item II  
Adite-se ao item II, do § 8o., do artigo  
209 mais uma Letra com a seguinte redação:  
- Sobre o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação configura  
hipótese de incidência dos dois impostos. 
Justificativa 
A Emenda restabelece a orientação adotada pela Subcomissão de Tributos e pela Comissão 
Temática. 
De outro lado, constitui mandamento de elementar justiça fiscal e técnica tributária. 
A proposta tem por objetivo evitar conflitos entre a União e os Estados, pela eventual tentativa de 
uma entidade querer fazer incidir seu imposto sobre o da outra. 
Restringe-se por outro lado que, na operação comercial posterior, o ICM incidirá sobre o IPI, que 
nessa etapa se achará incluído no preço da mercadoria como custo e não como tributo.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer acrescentar nas imunidades do ICM o montante do imposto sobre produtos 
industrializados, quando a operação configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justifica que restabelece a orientação da Subcomissão de Tributos; que constitui mandamento de 
elementar justiça fiscal e técnica tributária; que tem por objetivo evitar conflitos entre a União e os 
Estados; que na operação comercial posterior o ICM incidirá sobre o IPI, que nessa etapa se achará 
incluído no preço de mercadoria como custo.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização introduz novo item ao § 8o. do art. 209 (e 
não no item da não incidência), estabelecendo que o ICM não compreenderá, em sua base de 
cálculo, o montante do IPI, quando a operação for realizada entre contribuintes com produto 
destinado a industrialização ou comercialização e, obviamente, configure hipótese dos dois impostos.  
Portanto, acolhe em parte a reinvindicação da emenda. 
   
   EMENDA:26788 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 209 do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
" § 2o. O imposto de que trata o item I não  
incidirá, nos termos definidos em lei estadual,  
sobre pequenas glebas rurais, quando as cultive,  
só ou com sua família, o proprietário que não  
possua outro imóvel. Nos casos de incidência, as  
alíquotas serão fixadas de forma a desestimular a  
manutenção de propriedades improdutivas." 
Justificativa 
Além de consistir prática internacional, a não incidência proposta, constitui importante instrumento, 
para o desenvolvimento brasileiro, na prestação de serviço para o exterior, viabilizando inclusive a 
conquista de mercados atualmente inatingíveis, por excesso de carga tributária.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer que a imunidade ao Imposto Rural, para pequenas glebas rurais, seja 
restrita aos casos em que as cultive, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro 
imóvel; e que as alíquotas sejam fixadas não só para desestimular a formação de latifúndios como 
também para combater o minifúndio, dependente das condições da propriedade de terra em cada 
região (art. 209, § 2o.).  
São razoáveis as preocupações exteriorizadas pela Emenda.  
O Projeto, em sua nova versão, acolhe a exigência de cultivo familiar.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:26789 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VII, Artigo 209,  
Parágrafo 8o., Item II Letra "b".  
Adite-se após a expressão "inclusive" a expressão "lubrificante." 
Justificativa 
A norma proposta corrige, distinção, injustificável para o efeito tributário pretendido, entre lubrificantes 
e combustíveis. 
De outro lado, corrigindo-se distorção atende-se os legítimos interesses do contribuinte da Política 
Tributária. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer incluir o lubrificante na imunidade que o Projeto prevê, em relação ao ICMS, 
sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis dele derivados e energia 
elétrica. Considera injustificável distinguir, para efeito tributário, lubrificantes e combustíveis.  
Toda essa imunidade já é questionada, motivo pelo qual não deveria ser aditado mais nenhum 
produto, em respeito à autonomia federativa dos Estados. 
   
   EMENDA:26793 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:  
Dispositivo Emendado: Título VII, art. 209, Item II  
Substitua-se a expressão "Serão progressivas"  
pela expressão "poderão ser progressivas." 
Justificativa 
Concede aos Estados a necessária flexibilidade na ordenação de suas políticas tributária, sem 
prejuízo do objetivo da norma. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer substituir a obrigatoriedade pela faculdade de ser progressivo o imposto 
sobre transmissão " causa mortis " e doações, previsto para os Estados.  
Já é inócuo impor progressividade não quantificada, pois a lei comum poderia facilmente contornar a 
exigência mediante um crescimento diminuto. Mais inócuo será dispor que o tributo poderá ser 
progressivo. A decisão dependerá de cada Assembléia Legislativa, aliás em conformidade com a 
autonomia inerente ao Sistema Federativo.  
Nova versão do projeto torna optativa a progressividade no parágrafo que introduz. 
   
   EMENDA:26845 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 - Inciso I, Art. 209  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do artigo 210, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade.  
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que reverteria aos 
Estados, seja estendido para a Propriedade Predial, a fim de se compatibilizar com o imposto 
municipal sobre a propriedade predial e territorial urbana e permitir a inclusão, na incidência rural, de 
mansões construídas em fazendas.  
A proposição aperfeiçoaria e alargaria o campo de incidência sobre a propriedade rural, sendo a 
decisão unicamente política. Pela Constituição de 1891, os Estados detinham competência para 
cobrar o Imposto sobre Imóveis Rurais e Urbanos, sem distinção entre prédios e terras. A 
Constituição de 1934 conferiu aos Municípios o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana e preservou para os Estados o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Por conseguinte, 
a tributação sobre a propriedade rural está limitada às terras mais por tradição e porque elas 
constituem o instrumento mais visado.  
Nova versão do Projeto mantém o imposto só sobre terras. 
   
   EMENDA:26883 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 640  

 

Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do § 2o. do artigo 209  
do Projeto Substitutivo do redator pela seguinte:  
" § 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá, nos termos definidos em lei estadual,  
sobre imóveis de pequeno valor utilizados em  
atividades agrícolas ou pecuárias, nem sobre áreas  
rurais destinadas a outras atividades, nos casos  
especiais definidos em lei complementar.  
Nos casos de incidência as alíquotas serão  
fixadas de forma a desestimular a formação de  
latifúndios e a manutenção de propriedades improdutivas." 
Justificativa 
 A redação do § 2º do Projeto que prevê hipótese de não incidência do imposto territorial rural, 
permitiria de fato uma situação de imunidade fiscal para os proprietários de áreas valiosas, muitas 
vezes retidas para especular, desde que alcançadas pelo conceito de “pequenas glebas rurais”; a 
redação ora proposta restringe a não incidência a imóveis de pequeno valor efetivamente utilizados 
pelos proprietários em atividades rurais.  
A não incidência sobre imóveis utilizados em outras atividades objetiva tornar possível a cobrança, 
pelos Municípios, nos termos da lei complementar, do imposto predial e territorial urbano sobre sítios 
de recreio e imóveis utilizados para indústria e comércio, embora localizados em zona rural.  
Parecer:   
   A emenda inclusa quer que a imunidade prometida quanto ao Imposto Territorial Rural seja a 
imóveis de pequeno valor utilizados em atividades agrícolas ou pecuárias e a áreas rurais destinadas 
a outras atividades, nos casos especiais definidos em lei complementar, ao invés a pequenas glebas 
rurais (art. 209, § 2o.). Justifica que a redação do Projeto permitiria imunidade fiscal a proprietários de 
áreas valiosas, muitas vezes retidas para especular, alcançadas pelo conceito de pequenas glebas 
rurais; e que a não incidência sobre imóveis utilizados em outras atividades objetiva tornar possível a 
cobrança, pelos Municípios, do imposto predial e territorial urbano sobre sítios de recreio e imóveis 
utilizados para indústria e comércio, localizados em zona rural.  
O Projeto transfere a normatização à lei ordinária.  
De qualquer forma, os Municípios não poderiam cobrar imposto sobre propriedade rural.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26898 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 209, inciso III.  
Dê-se ao artigo 209, inciso III do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 209 - ................................  
..................................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, bem como dos serviços diretamente  
relacionadas à industrialização ou comercialização  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes". 
Justificativa 
Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto do artigo §210, inciso III, onde foi proposta a 
eliminação do Imposto Sobre Vendas e Varejo de Mercadorias, de competência dos municípios, 
atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
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Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo 212 inciso III, que a 
participação dos municípios no produto de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, 
seja elevada de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento).  
Ressalta-se finalmente, que no âmbito estadual, ficarão apenas os serviços diretamente relacionados 
com a industrialização de mercadorias, a fim de evitar as operações mista, hoje tributadas 
simultaneamente pelos Estados e Municípios, causando dificuldades aos contribuintes para o 
cumprimento de seus deveres fiscais, eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados e 
outra pelos Municípios.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que os serviços tributáveis pelo Estado, junto com a circulação de 
mercadorias, sejam somente aqueles diretamente relacionados à industrialização ou comercialização 
de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes. Os demais serviços 
continuariam tributáveis pelos Municípios. Justifica o autor que evitar-se-iam operações mistas, 
tributadas simultaneamente pelos Estados e Municípios.  
A Comissão de Sistematização está transferindo aos Estados só a tributação sobre serviços de 
transporte extramunicipal e de comunicação, presentemente da União. 
   
   EMENDA:26995 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, no item III do artigo 209, onde  
couber , a expressão "inclusive energia elétrica". 
Justificativa 
Existe a necessidade de incluir-se a energia elétrica no campo da incidência do imposto, pois não 
constitui serviço e sua classificação como mercadoria não é ponto insuscetível e discussões. 
Parecer:   
   Quer a emenda sob exame que no ICMS seja explicitada na sua incidência "inclusive energia 
elétrica". Justifica que não constitui serviço enquanto que a classificação como mercadoria não é 
ponto insuscetível de discussões.  
Se a energia elétrica não puder ser objeto de prestação de serviço nem for mercadoria, seria uma 
introdução incompatível explicitá-la na incidência do ICMS. De qualquer forma, não cabe a uma 
Constituição nem mesmo a uma lei ordinária definir mercadoria ou serviço. O Projeto de Constituição 
pretende assegurar imunidade à energia elétrica quanto ao ICMS (art. 209, § 8o., II, b). De fato, 
sendo coisa objeto de compra e venda, é uma mercadoria. 
   
   EMENDA:27002 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo 9o. do artigo 209.  
"§ 9o. - Cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o item III:  
I - dispor sobre substituição tributária;  
II - disciplinar o regime de compensação do imposto;  
III - fixar o local das operações relativas à  
circulação de mercadorias e das prestações de  
serviços;  
IV - prever casos de manutenção de crédito,  
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relativamente a remessa para outros Estados e  
exportação para o exterior, de serviços e de  
mercadoras, e  
V - regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
autorizados." 
Justificativa 
De acordo com o Projeto de Constituição, o parágrafo está subordinado em sete itens, alguns 
plenamente dispensáveis e outros inadequados. 
O item I tornou-se dispensável face à nova redação dada ao item III do “caput”.  
O item II sofreu mero aperfeiçoamento, suprimindo-se a expressão “os casos de”, dispensável e 
inadequada.  
O item V, na verdade faria ressurgir a figura da isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando no item III do artigo 204. 
O item VII, que transformei no V, praticamente manteria a atual forma de concessão de isenções, isto 
é, através do CONFAZ (Conselho de Política Fazendária). Entendo, porém, que as isenções, 
incentivos e benefícios fiscais devam ser concedidos por LEI ESTADUAL e apenas autorizadas em 
Convênio com o objetivo de serem evitadas as chamadas “guerras fiscais” entre os Estados. 
Parecer:   
   A presente Emenda, ao lado de outras, propõe nova redação para o art. 209, § 9o., do Projeto de 
Constituição, em todos seus itens.  
Suprime a referência a outros contribuintes, no anterior item I; repete os textos anteriores dos itens II, 
III, IV e VI, agora sob itens I, II, III e IV; substitui "concedidos e revogados" por "autorizados", no 
tocante a regular a forma  
como os Estados e o Distrito Federal deliberem sobre isenções, incentivos e benefícios fiscais 
(anterior item VII e apresentado sob V); e suprime o item V, que previa "excluir da incidência do 
imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados na 
alínea "a" do item II do parágrafo 8o."  
Justifica que o item I tornou-se dispensável; que o item II recebeu mero aperfeiçoamento; que o item 
V faria surgir a figura da isenção de imposto estadual mediante lei complementar, contrariando o item 
III do art. 204; e que alterou o item VII por entender que lei estadual é que deve conceder isenções, 
incentivos e benefícios fiscais.  
Em nova versão, a Comissão de Sistematização corrigiu o item I para "definir seus contribuintes", 
convalidando pois, o preceito; reiterou a letra dos itens II, III, V, VI e VII; e introduziu no item IV "para 
efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável", para fixar o local das operações 
e das prestações de serviços.  
Portanto, não acolheu as inovações e supressões pretendidas. 
   
   EMENDA:27004 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa da alínea "a", do item II, do § 8o., e supressiva do item V do § 9o.,  
todos do artigo 209:  
"Art. 209 - ..........................  
§ 8o. - ............................  
II - .................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, inclusive os semi-  
elaborados, definidos em lei complementar;" 
Justificativa 
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A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto Constitucional e remessa do assunto para lei 
Complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, - 
de forma e evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V do § 9º do art. 209 evita a possiblidade de ressurgir a figura da isenção de 
impostos estadual mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204. 
Importante destacar que as proposições acima foram objetivo de estudo e aprovação por parte dos 
Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos 
nos dias 7 e 8 de julho do corrente ano, em Canela, Estados do Rio Grande do Sul, conforme constou 
no documento denominado “Carta de Canela”.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer excluir os produtos semi-elaborados, definíveis em lei 
complementar, da imunidade prometida aos produtos industrializados destinados ao exterior, no 
tocante à incidência do ICMS (Art. 209, § 8o. II, a).  
Justifica que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo, tendo sido fonte de abusos 
e de intermináveis demandas judiciais, transferindo-se o assunto à lei complementar.  
Talvez fosse melhor transferir todas as isenções à lei complementar e à lei ordinária de cada Estado 
tributante.  
Nova versão do Projeto retira da imunidade os produtos semi-elaborados.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:27012 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Altere-se a redação ao item II do art. 209 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização para o seguinte:  
"II - transmissão "causa mortis" de quaisquer bens ou direitos." 
Justificativa 
A doação, forma de transferência de capital, praticada largamente na sociedade brasileira, quer entre 
parentes ou não, proporcionada às pessoas um desejável grau de comodidade e flexibilidade na 
administração de interesses pessoais. A previsão constitucional de sua tributação, viria tolher a 
faculdade atualmente existente, razão por que propõe-se a sua supressão, sem prejuízo de que o 
legislador ordinário, se entender necessário poderá sujeitar a doação à tributação. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir a doação no imposto atribuído aos Estados, ao lado da 
transmissão "causa mortis".  
Justifica que a doação é largamente praticada na sociedade brasileira, proporcionando comodidade e 
flexibilidade na administração de interesses pessoais. A tributação de heranças, legados e doações 
depende essencialmente de decisão política.  
Na Ciência das Finanças estuda-se o princípio de justiça que pode encerrar, mas também o 
desestímulo à poupança e a indução à sonegação de bens. De resto, a grande parte de bens 
patrimoniais já são sonegados, quer por terem sido desviados ao exterior, quer porque 
consubstanciados em títulos ao portador, joias, moedas estrangeiras e investimentos subavaliados.  
O controle será, inequivocamente, de custo superior ao benefício no tocante aos bens móveis, e até 
impossível nos casos de presentes.  
Nova versão do Projeto mantém a doação. 
   
   EMENDA:27109 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, § 5o. e § 6o.  
-Os parágrafos 5o. e 6o. do artigo 209 do  
Projeto de Constituição passam a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - ..................................  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
Item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por maioria absoluta de seus membros, estabelecerá:  
§ 6o. - É facultado ao Senado da República,  
também por resolução aprovada por maioria absoluta  
de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreendidas no Item II  
do parágrafo anterior. 
Justificativa 
A exigência de maiorias de dois terços dos membros do Senado da República para aprovação de 
matérias concernentes ao conteúdo desses parágrafos, atribuirá poder de veto a uma minoria de 
Estados sobre decisões que podem interessar à maioria das restantes Unidades Federadas.  
Parecer:   
   A Emenda, apensa, ao lado de outras, defende a troca do quórum de dois terços para o de maioria 
absoluta, nas deliberações do Senado para estabelecer alíquotas do ICMS.  
Em princípio, procede a argumentação dos autores, no sentido de que a maioria absoluta é a norma 
para que o Senado decida sobre assuntos de interesse dos Estados.  
Ocorre que a fixação de alíquotas de imposto estadual, pela União, constitui violação ao princípio 
federativo da autonomia da pessoa tributante. Na verdade, a União sequer deveria interferir. Daí ser 
admissível que seja exigido um quórum realmente bem superior à maioria absoluta, podendo-se 
até defender a unanimidade do Senado para justificar sua interferência em imposto estadual. 
   
   EMENDA:27126 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir-se, do item I do § 8o. do artigo  
209, a expressão "... em estabelecimento de contribuinte..." 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
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Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a expressão "em estabelecimento de 
contribuinte", na disposição que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior". Justifica que a emenda possibilitaria a cobrança do imposto por ocasião do 
desembaraço aduaneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto acolhe a pretensão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27132 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 209:  
"§ 3o. - Relativamente ao imposto de que trata o item II, a competência será atribuída:  
I - Tratando-se de bens imóveis e respectivos direitos:  
a) ao Estado da localização do bem;  
b) conforme dispuser lei complementar quando  
se tratar de imóveis citados no exterior.  
II - Tratando-se de bens móveis, títulos e créditos:  
a) ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento;  
b) ao Estado onde tiver domicílio o doador;  
c) conforme o disposto em lei complementar  
quando se tratar de doador domiciliado fora do  
País ou de abertura da sucessão hereditária no exterior." 
Justificativa 
A redação proposta, além de dar maior clareza ao texto, supre falha contida no substitutivo que não 
prevê a hipótese da cobrança quando o doador estiver domiciliado no exterior. 
Parecer:   
   As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do § 3o. do art. 209, referente à incidência do 
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o Distrito Federal. 
Justificam que a redação que propõem dará maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se 
ressente o Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exterior.  
A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transferir à lei complementar, ou ao Código 
Tributário Nacional, a definição do Estado a que competirá o imposto nas diversas situações 
possíveis.  
As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, merecendo acolhimento se o assunto for 
mantido no Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27133 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidade aos transportes urbanos de passageiros, nas áreas metropolitanas 
e microrregiões.  
A matéria deve ser decidida pelos Estados. De fato, atualmente já é prática consagrada atribuir-se 
isenções aos transportes urbanos de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo incluído 
no Substitutivo do Relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de transportes (taxis, 
inclusive os especiais, transportes de escolares, ônibus tipo “executivo”, etc.) 
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Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembleias Legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência das concessões de benefícios fiscais, assegurando sempre critérios sociais. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:27145 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 209, do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de constituição a seguinte redação:  
"§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em  
mercadorias ou prestação de serviços, com o  
montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegura o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado, porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969 (Emenda Passos Porto). 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, suprime a parte final do § 4o. do art. 209 do Projeto, referente 
ao ICMS:"A isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará 
crédito de imposto para compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes".  
Nova versão do Projeto mantém essa recusa de crédito mas reconhece a anulação do crédito relativo 
a operações anteriores, atendendo em parte a emenda.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:27358 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTUTITIVA  
Suprima-se:  
a) do art. 209:  
do item III as expressões: "e sobre prestações de serviços"  
do § 4o., as expressões: "e dos serviços" e "ou prestação de serviços"  
do item I do § 5o., as expressões: "e as prestações de serviços"  
do § 7o., as expressões: " e nas prestações de serviços".  
do item I do § 8o., as expressões: "bem como sobre serviço prestado no Exterior":  
b) do art. 212:  
do item III, as expressões: "e sobre prestações de serviços"  
o § 1o. do item I do § 2o., as expressões: "e nas prestações de serviços".  
c)Inclua-se no artigo 210, item com o seguinte enunciado:  
"item: Serviços de qualquer natureza". 
Justificativa 
Profundamente injusta para com os municípios, a atribuição aos Estados da competência para 
instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza.  
São os municípios que realizam a quase totalidade das obras e serviços de que se servem os 
cidadãos, no entanto, constituam a ser os menos aquinhoados nas receitas tributárias. O atual projeto 
negou-lhes os impostos sobre a propriedade rural, os da venda a varejo de combustíveis e 
lubrificantes, os incidentes sobre a locação de bens moveis e imóveis e ainda pretende subtrair-lhes o 
imposto sobre serviços que, mesmo na penúria atual, a Constituição vigente lhes confere. 
Atribuindo aos municípios a execução de programas de Assistência Social, ensino básico e outros de 
atendimento, é necessário que lhes atribua também a possibilidade de receitas suficientes. Somente 
assim será erradicada de vez a política de favores frente aos governos federal e estaduais. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:27394 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Altere-se o último período do § 2o. do artigo 209 para a seguinte redação:  
"Art. 209 ........................... 
§ 2o. - ............................... 
.....Poderá ser progressiva a incidência das  
alíquotas a serem fixadas com o intuito de  
desestimular a formação de latifúndios e a  
manutenção de propriedades improdutivas." 
Justificativa 
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Ninguém mais contesta o moderno conceito de função social da terra. No momento em que se 
reconhece tal função, impõe-se a tomada de medidas eficazes para que o estoque fundiário 
destinado a fins especulativos seja cada vez mais estimulada. A maneira mais eficiente para 
conseguir o aproveitamento da terra, mediante exploração produtiva, é gravar o latifúndio 
especulativo de tal forma que torne desestimulante a sua manutenção. Semelhante agravamento 
deve ser progressivo na proporção da área que não cumpre sua função social e do tempo de posse 
dessa área. 
Parecer:   
   A emenda apensa quer seja trocada a obrigatoriedade pela faculdade de serem progressivas as 
alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, mantendo a diretriz de desestimular a 
formação de latifúndios e de propriedades improdutivas (§ 2o. do art. 209).  
Contraditoriamente - data vênia - defende na justificativa medidas eficazes para ser cada vez mais 
estimulado o estoque fundiário destinado a fins especulativos e a gravação do latifúndio 
especulativo.  
O projeto remete a regência da matéria à lei do ente tributante.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:27414 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao item a, inciso II, § 8o, Art. 209  
Acrescentar-se a expressão serviços, como segue:  
Ar. 209 - § 8o  
II - Sobre operações que destinem ao exterior  
serviços e produtos industrializados. 
Justificativa 
A inclusão visa questão da equidade da qual resultará substancial aumento de exportações, 
justamente aquelas de maior contribuição em valor agregado para o país.  
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja ampliar a imunidade do ICMS quanto às operações para o exterior, 
acrescentando aos produtos industrializados a prestação de serviço para o exterior. Alega que além 
de consistir prática internacional, a não incidência para os serviços viabilizaria a conquista de 
mercados atualmente inatingíveis por excesso de carga tributária.  
Nova versão para o Projeto mantém o texto anterior. 
   
   EMENDA:27476 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 209, § 1o.  
Suprima-se o § 1o., do artigo 209, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição. 
Justificativa 
A permissão para os Estados e o Distrito Federal instituírem um adicional ao imposto de renda e 
proventos de qualquer natureza até o limite de 5%, do valor do imposto, devido pelas pessoas físicas 
e jurídicas, se configurará, inequivocamente, em bitributação, o que sempre foi condenado pelas 
sociedades modernas do mundo ocidental, inclusive o Brasil.  
Deve, pois, ser suprimido o sobredito texto.  
Parecer:   



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 649  

 

   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já  
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal 
seriam duas vezes beneficiados, pois já lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do 
Fundo de Participação oriundo da arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão 
visa a impedir que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto 
de renda sobre a classe média; que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas 
sociedades modernas e o Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as 
pessoas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente 
suportável, mesmo porque o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, 
eleva a carga tributária sobre as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do 
imposto pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será 
especialmente o assalariado que pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança 
e fiscalização são precários em relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição 
já prevê a distribuição do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um 
fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender 
os Estados, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a 
competência tributária concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da 
Federação, agravados pela não uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios 
problemas de ordem política; que até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% 
da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se 
agravará com o adicional, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá 
repercussões negativas nos mecanismos de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos 
deverão ser os grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fosso que separa as 
regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais pobres pode induzir seus governantes a tentar 
obter maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos poderão se dar ao luxo de não 
utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afugentar novos 
investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; que as sedes das empresas de âmbito 
nacional estão localizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus rendimentos sejam 
auferidos por todo o território nacional, de forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das 
empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contribuindo para o aumento da arrecadação 
dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e injustiças serão registradas também nos 
rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital tributados exclusivamente na fonte; que 
a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos dos 
assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais pobres 
tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, contrariando o § único do art. 195 
do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, além de representar 
indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio 
que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do enriquecimento dos Estados já 
ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribuição de receita 
arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; que por ser optativo o adicional, 
poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional presume que seja o mesmo do 
imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o fato 
gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que é preciso se ater à 
propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à proteção 
do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
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União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
 
   EMENDA:27477 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 209, inciso II  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do  
artigo 209, do Substitutivo do Relator, ao Projeto  
de Constituição:  
"II - transmissão, "causa mortis" e doação,  
de qualquer bens ou direitos, cujas alíquotas  
serão progressivas até um limite máximo fixado  
pelo Senado da República:" 
Justificativa 
Faz-se mister que os representantes do povo impeçam qualquer discriminarismo governamental.  
O texto, cuja supressão se sugere, deixa ao talante dos governadores, a possibilidade de fixar as 
alíquotas do imposto, nele discriminado, em percentagem de qualquer nível, o que é um absurdo.  
Assim, se propõe a alteração do texto original, a fim de que as alíquotas aplicáveis não ultrapassem 
um teto máximo, podendo as Unidades Federativas fixa-las progressivamente até esse limite.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que haja um limite máximo, fixável pelo Senado, para o imposto sobre 
transmissão "causa mortis" e doação, previsto para os Estados no projeto de Constituição. Invoca 
necessidade de harmonia a nível nacional e de proteção ao contribuinte.  
Data venia, o princípio federativo recomenda que cada Estado Federado tenha plena competência no 
imposto que lhe foi atribuído.  
Nova versão do projeto introduz parágrafo acolhendo o limite. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 651  

 

   
   EMENDA:27480 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 209, § 9o., inciso II  
Suprima-se o inciso II, do § 9o., do artigo  
209, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Torna-se necessário que os representantes do povo, livremente e diretamente por ele escolhidos, 
impeçam qualquer discricionarismo governamental. 
A substituição tributária do ICM, prevista no precitado texto, permite que, ao talante dos governantes, 
seja exigido o imposto estadual, sem que tenha ocorrido, ainda, o fato gerador do tributo.  
De fato, o ICM tem como fato gerador, normalmente, a saída da mercadoria do estabelecimento do 
contribuinte.  
Na substituição tributária, os governantes querem que os primeiros contribuintes paguem, também, e 
antecipadamente, o ICM que seria devido pelo destinatário da mercadoria, quando de sua nova e 
subsequente saída.  
Mas, na hipótese, só ocorre um fato gerador, por exemplo, a saída do produto do estabelecimento 
industrial para o estabelecimento revendedor. 
Na substituição tributária é exigido que, além de pagar o ICM pela saída do produto de seu 
estabelecimento, o industrial o recolha, também, sobre eventual futura saída do estabelecimento 
revendedor. 
Dita possibilidade, se mantida a substituição tributária, se constituirá em uma aberração jurídica, 
porque permitirá aos Estados, exigir o pagamento do ICM sem se saber se haverá a ocorrência do 
fato gerador. 
Assim, deve ocorrer a supressão do precitado texto. 
Parecer:   
   A inclusa Emenda pretende suprimir, nas hipóteses de regulação em lei complementar, "dispor 
sobre os casos de substituição tributária" (Art. 209, § 9o., II).  
Justificam os autores das duas emendas que baseado na emenda referente à microempresa, não 
cabe a substituição tributária; que se torna necessário impedir qualquer discricionarismo 
governamental; que a substituição tributária permite que, ao talante dos governantes, seja exigido 
o imposto estadual sem que tenha ocorrido ainda o fato gerador; que na substituição tributária, os 
governantes querem que o imposto seja pago antecipadamente, quando o ICM seria devido pelo 
destinatário da mercadoria; que no ICM só ocorre um fato gerador, p.ex. a saída do produto do 
estabelecimento industrial para o revendedor; que na substituição tributária é exigido que o industrial 
recolha o ICM também sobre eventual futura saída do estabelecimento revendedor, constituindo-se 
uma aberração jurídica.  
As duas emendas querem impossibilitar a substituição tributária.  
A Comissão de Sistematização está mantendo o item questionado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27765 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do § 9o. do art. 209 do  
Substitutivo ao projeto de Constituição, elaborado  
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pelo Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"I - definir seus contribuintes, segundo a  
natureza das atividades exercidas, admitida a  
legislação estadual determinar a autonomia fiscal  
de cada estabelecimento do contribuinte, inclusive  
em relação a cada uma das referidas atividades,  
ainda que exercida no mesmo local;" 
Justificativa 
O item I do § 9º do art. 209 atribui a lei complementar indicar outras categorias de contribuintes além 
daquelas previstas no item III do “caput” do mesmo artigo. Ocorre, entretanto, que o item III do art. 
209 não se refere a contribuintes; apenas atribui competências aos Estados e ao Distrito Federal para 
instituir o imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias, ainda que iniciadas no 
exterior, e sobre a prestação de serviços. Daí a necessidade de compatibilizar a redação do item I do 
§ 9º do art. 209 à do item III do “caput” do mesmo artigo.   
Por outro lado, e necessário assegurar a autonomia dos diversos estabelecimentos do mesmo 
contribuinte, ainda que as atividades discriminadas pela lei complementar como degeneradoras de 
cada espécie de contribuinte sejam exercidas num mesmo local. É que, em nome da justiça fiscal, 
impõe-se assegurar aos diversos contribuintes o mesmo ônus fiscal, de forma que a atribuição não 
represente qualquer estímulo a concentração de atividades. Ora, se assim não se procede, o 
contribuinte do imposto estadual sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, 
mediante a concentração, no mesmo estabelecimento, de atividade produtora, industrial e comercial, 
poderá diferir o pagamento do tributo relativo a algumas dessas atividades, com vantagens sobre os 
demais contribuintes que não tenham capacidade financeira para fazer a mesma concentração 
econômica. Isso implica financeira para fazer a mesma concentração econômica. Isso implica 
importante vantagens financeira – tempo custa dinheiro - , especialmente nas conjuntas 
inflacionarias. É preciso, pois, evitar tratamento favorecendo, em detrimento dos pequenos e médios 
contribuintes.  
Parecer:   
   A Emenda inclusa propõe que o item I do § 9o. do Art. 209 tenha a seguinte redação, referente  
ao ICMS:  
"definir seus contribuintes, segundo a natureza das atividades exercidas, admitida a legislação 
estadual determinar a autonomia fiscal de cada estabelecimento do contribuinte, inclusive em relação 
a cada uma das referidas atividades, ainda que exercida no mesmo local".  
Data venia, esse detalhamento não se recomenda para um texto constitucional. Por outro lado, onde 
a Constituição não proíbe os Estados tem o direito de dispor livremente, no exercício da autonomia 
Federativa. Também não cabe destacar o que incluído está. A Comissão de Sistematização 
optou simplesmente por "definir seus contribuintes", acolhendo a parte inicial desta Emenda e outras 
Emendas no mesmo sentido. 
   
   EMENDA:27797 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 209, do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
" § 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
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A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, suprime a parte final do § 4o. do art. 209 do Projeto, referente 
ao ICMS: "A isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará 
crédito de imposto para compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes".  
Nova versão do Projeto mantém essa recusa de crédito, mas reconhece anulação do crédito relativo 
a operações anteriores, atendendo em parte a Emenda. 
   
   EMENDA:27799 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 8o. do art. 209, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular;" 
Justificativa 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não surgirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação.  
Trata-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a uma tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 8º do artigo 209, da expressão “inclusive quando se tratar 
de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sofre serviço prestado no 
Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País.” 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outros, pretende alterar a redação do item I do § 8o. do Art. 209, 
no sentido de excluir da incidência do ICMS, nas importações do exterior, os bens destinados ao ativo 
fixo, assim como os serviços prestados no exterior e destinados a estabelecimento no país.  
Nova versão do Projeto, embora modifique a redação do dispositivo, não contempla a pretensão da 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27800 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do item II, do § 8o, do 209 do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
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"b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
O dispositivo, tal como se encontra no texto do Projeto, diz que o ICMS novo ICM, não incide sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos deles 
derivados, e energia elétrica. 
O preceito prejudica sensivelmente os interesses do Estado do Paraná, pois não permite a tributação 
do fornecimento de energia elétrica para outros Estados. 
É sensível que o texto não veda a tributação do álcool combustível, pois traria prejuízos aos Estados 
Nordestinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da incidência do ICMS veio tranquila. 
Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da operação interestadual com energia elétrica. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a energia elétrica da imunidade do ICMS 
cogitada também para o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados (alínea b do 
item II do § 8o do art. 209). Justifica que o preceito prejudica sensivelmente os interesses dos 
Estados do Paraná e de Minas Gerais; que não veda a tributação do álcool combustível porque traria 
prejuízos aos Estados Nordestinos; daí a emenda para permitir a tributação da operação 
interestadual com energia elétrica.  
70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a supressão de toda a alínea, impedindo a 
não-incidência que prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elétrica.  
Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto anterior. 
   
   EMENDA:27801 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 209, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, que outorga aos Estados e Distrito Federal a possibilidade de se instituir adicional  
ao imposto sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seis impostos (05 Federais e mais 01 municipal), já é suficiente para dotar os Estados de 
excelente arrecadação. 
A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o despropósito da medida. 
Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível o 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência. Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
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arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
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marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:27802 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II, do art. 209,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos, cujas  
alíquotas serão progressivas." 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:27806 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Modifica o item II do § 5o. e a alínea "b" do item II do § 8o. do Art. 209.  
1) O item II do § 5o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
art. 209 - ........................... 
§ 5o. - ............................. 
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica e minerais.  
2) - A alínea "b" do item II do § 8o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
art. 209 - ........................... 
§ 8o. - ............................... 
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II - ..................................... 
b) - sobre operações relativas a  
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos  
utilizados nos meios de transportes, e sobre  
operações que destinem a outros Estados energia elétrica; 
Justificativa 
Considerando que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e 
sacrifícios, é de fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação 
desse patrimônio que vem sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e 
manutenção em época oportuna. Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o 
setor de transporte é exatamente aquela oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma 
vez que seu consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário e, portanto, aos 
investimentos para a conservação da rede. 
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso 
patrimônio, que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto. 
Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de ampliação da rede. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, da atribuição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas operações intra-
estaduais (art. 209, § 5o., II) e, no tocante à imunidade do mesmo imposto, prevista para operações 
que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia 
elétrica, substitui-a para as operações relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis líquidos e 
gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios de transportes (portanto sejam destinados a 
outros Estados ou não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia elétrica (art. 209, § 
8º., II. b).  
Justifica que o sistema viário nacional foi construído e vinha sendo mantido mediante recursos 
vinculados oriundos dos combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera adequado 
porquanto o consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário.  
Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e deteriorar quando extinta a vinculação do 
imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos.  
Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo Senado, de impostos estaduais, interfere na 
autonomia federativa dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais. A vinculação de 
impostos a fins específicos vem da origem histórica dos tributos e não se constitui em aberração, 
malgrado o Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos orçamentos públicos.  
No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria deixar o assunto para as Constituições dos 
Estados. Não o fazendo o Projeto, poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27969 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 209, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, que outorga aos Estados e Distrito Federal a possibilidade de se instituir adicional  
ao imposto sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seis impostos (05 Federais e mais 01 municipal), já é suficiente para dotar os Estados de 
excelente arrecadação. 
A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o despropósito da medida. 
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Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível o 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência. Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
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competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:27971 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II, do art. 209,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos, cuja  
alíquotas serão progressivas." 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do  imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:27972 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do item II, do § 8o., do  
art. 209 do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
O dispositivo, tal como se encontra no texto do Projeto, diz que o ICMS (novo ICM) não incide sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos deles 
derivados, e energia elétrica. 
O preceito prejudica sensivelmente os interesses do Estado do Paraná, pois não permite a tributação 
do fornecimento de energia elétrica para outros Estados. 
É sensível que o texto não veda a tributação do álcool combustível, pois traria prejuízos aos Estados 
Nordestinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da incidência do ICMS veio tranquilo. 
Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da operação interestadual com energia elétrica. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a energia elétrica da imunidade do ICMS 
cogitada também para o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados (alínea b do 
item II do § 8o. do art. 209). Justifica que o preceito prejudica sensivelmente os interesses dos 
Estados do Paraná e de Minas Gerais; que não veda a tributação do álcool combustível porque traria 
prejuízos aos Estados Nordestinos; daí a emenda para permitir a tributação da operação 
interestadual com energia elétrica.  
70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a supressão de toda a alínea, impedindo a 
não-incidência que prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elétrica.  
Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto anterior. 
   
   EMENDA:27973 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 209, do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias e  
dos serviços, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa a circulação de mercadorias  
ou prestação de serviços, com o montante cobrado  
nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
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Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, suprime a parte final do § 4o. do art. 209 do Projeto, referente 
ao ICMS: "A isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará 
crédito de imposto para compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes".  
Nova versão do Projeto mantém essa recusa de crédito, mas reconhece anulação de crédito relativo 
a operações anteriores, atendendo em parte a Emenda. 
   
   EMENDA:27974 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 8o. do art. 209, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular;" 
Justificativa 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não surgirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação.  
Trata-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a uma tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 8º do artigo 209, da expressão “inclusive quando se tratar 
de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sofre serviço prestado no 
Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País.” 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outros, pretende alterar a redação do item I do § 8o. do Art. 209, 
no sentido de excluir da incidência do ICMS, nas importações do exterior, os bens destinados ao ativo 
fixo, assim como os serviços prestados no exterior e destinados a estabelecimento no país.  
Nova versão do Projeto, embora modifique a redação do dispositivo, não contempla a pretensão da 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28035 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Modifica o item II do § 5o. e a alínea "b" do item II do § 8o. do Art. 209.  
1) - O item II do § 5o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - ........................ 
§ 5o. - .............................. 
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
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internas realizadas com energia elétrica e minerais.  
2) - A alínea "b" do item II do § 8o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - ............................ 
§ 8o. - ................................ 
II - ...................................... 
b) - sobre operações relativas a  
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos  
utilizados nos meios de transportes, e sobre  
operações que destinem a outros Estados energia elétrica; 
Justificativa 
Consideramos que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e 
sacrifícios, é de fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação 
desse patrimônio que vem sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviço de conservação e 
manutenção em época oportuna. Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o 
setor de transportes é exatamente aquela oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma 
vez que seu consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário e, portanto, aos 
investimentos para a conservação da rede. 
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso 
patrimônio, que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto. 
Além da conservação, que é prioritária, temos a necessidade de ampliação da rede. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, da atribuição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas operações intra-
estaduais (art. 209, § 5o., II) e, no tocante à imunidade do mesmo imposto, prevista para operações 
que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia 
elétrica, substitui-a para as operações relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis líquidos e 
gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios de transportes (portanto sejam destinados a 
outros Estados ou não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia  
elétrica (art. 209, § 8o., II.b).  
Justifica que o sistema viário nacional foi construído e vinha sendo mantido mediante recursos 
vinculados oriundos dos combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera adequado 
porquanto o consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário.  
Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e deteriorar quando extinta a vinculação do 
imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos.  
Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo Senado, de impostos estaduais, interfere na 
autonomia federativa dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais. A vinculação de 
impostos a fins específicos vem da origem histórica dos tributos e não se constitui em aberração, 
malgrado o Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos orçamentos públicos.  
No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria deixar o assunto para as Constituições dos 
Estados. Não o fazendo o Projeto, poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28043 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 209, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, que outorga aos Estados e Distrito Federal a possibilidade de se instituir adicional  
ao imposto sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seus impostos (05 Federais e mais 01 municipal), já é suficiente para dotar os Estados de 
excelente arrecadação. 
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A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o despropósito da medida.  
Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível o 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência. Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já  
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal 
seriam duas vezes beneficiados, pois já lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do 
Fundo de Participação oriundo da arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão 
visa a impedir que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto 
de renda sobre a classe média; que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas 
sociedades modernas e o Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as 
pessoas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente 
suportável, mesmo porque o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, 
eleva a carga tributária sobre as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do 
imposto pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será 
especialmente o assalariado que pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança 
e fiscalização são precários em relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição 
já prevê a distribuição do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um 
fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender 
os Estados, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a 
competência tributária concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da 
Federação, agravados pela não uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios 
problemas de ordem política; que até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% 
da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se 
agravará com o adicional, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá 
repercussões negativas nos mecanismos de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos 
deverão ser os grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fosso que separa as 
regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais pobres pode induzir seus governantes a tentar 
obter maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos poderão se dar ao luxo de não 
utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afugentar novos 
investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; que as sedes das empresas de âmbito 
nacional estão localizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus rendimentos sejam 
auferidos por todo o território nacional, de forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das 
empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contribuindo para o aumento da arrecadação 
dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e injustiças serão registradas também nos 
rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital tributados exclusivamente na fonte; que 
a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos dos 
assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais pobres 
tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, contrariando o § único do art. 195 
do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, além de representar 
indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio 
que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do enriquecimento dos Estados já 
ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribuição de receita 
arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; que por ser optativo o adicional, 
poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional presume que seja o mesmo do 
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imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o fato 
gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que é preciso se ater à 
propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à proteção 
do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:28044 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II, do art. 209,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou diretos a ele relativos, cujas  
alíquotas serão progressivas." 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
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Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:28087 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo 5o. do artigo 209.  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República, por  
iniciativa de um terço de seus membros e aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá:" 
Justificativa 
No texto do Substitutivo não há previsão da iniciativa das resoluções do Senado no que diz respeito à 
fixação das alíquotas interestaduais do novo ICM. 
Cumpre dar segurança aos Estados da federação em relação a esse importantíssimo fator 
determinante de suas receitas, evitando-se a iniciativa isolada decorrente de interesses restritos a um 
Estado apenas. 
Parecer:   
   A Emenda inclusa quer introduzir quórum de um terço dos Senadores para a iniciativa que vise a 
fixar alíquotas do ICMS, mantido o quórum de dois terços para aprovação (§ 5º do art. 209). Justifica 
que cumpre dar segurança aos Estados, evitando-se iniciativa isolada.  
Data vênia, mesmo que haja inciativa isolada, o quórum de dois terços para aprovação afasta os 
interesses restritos  
a um ou poucos Estados. 
   
   EMENDA:28103 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Acrescente-se ao art. 209 o seguinte parágrafo:  
"§ 10 - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreende, nos termos da lei  
complementar, os encargos financeiros provenientes  
de operação de crédito ao consumidor, realizada  
pelo vendedor de mercadoria ou prestador do  
serviço, ou ainda por terceiro". 
Justificativa 
A emenda torna mais abrangente a base de cálculo de impostos sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, incluindo, na área de incidência desse tributo, os encargos financeiros 
provenientes de operação de crédito ao consumidor. Quando a operação de crédito é feita pelo 
próprio vendedor da mercadoria ou prestador de serviço de encargos financeiros agregar-se ao 
preço, sendo normalmente tributáveis pelo ICM ou ISS (ou pelo futuro ICMS), não obstante algumas 
dúvidas que têm sugerido essa matéria. Mas, se o financiamento é prestado por terceiro (instituição 
financeira), esses encargos escapam à tributação sobre mercadorias e serviços. Essa situação só 
favorece as grandes lojas, que, exatamente para fugir à tributação do ICM ou ISS sobre uma parte da 
dívida, constituem financeiras paralelas. Para evitar essa desigualdade, em que só os grandes se 
beneficiam, propõe-se incluir os encargos financeiros na base de cálculo do ICMS, também quando o 
financiamento for prestado por terceiro.  
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Parecer:   
   As 3 emendas apensas querem introduzir dispositivo que inclua na base de cálculo do ICMS o 
acréscimo financeiro decorrente de financiamento ao comprador.  
Justificam que na venda financiada pelo próprio vendedor a tributação estadual recai também sobre 
os encargos financeiros, enquanto que no caso de venda financiada por terceiro a tributação estadual 
é excluída; que a emenda objetiva estabelecer tratamento igual a que estava prevista no Projeto 
anterior que essa situação favorece as grandes lojas que constituem financeiras próprias.  
A matéria é disciplinável pelo Código Tributário Nacional ou até pelas leis de cada Estado, no 
exercício de sua autonomia federativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28104 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
No item I do § 8o. do art. 209, suprima-se a expressão:  
"em estabelecimento de contribuinte". 
Justificativa 
O objetivo de emenda é possibilitar a cobrança do imposto estadual de mercadorias e serviços 
(ICMS) por ocasião de desembaraço aduaneiro, quando se tratar de importação, com reais benefícios 
para a arrecadação fiscal. O critério em vigor, mantido no Projeto e no Substitutivo, de só cobrar o 
ICM após a entrada da mercadoria no estabelecimento do contribuinte, tem dificultado sobremaneira 
a arrecadação do tributo estadual, além de propiciar inúmeras oportunidades de sonegação.  
Não se altera a hipótese básica de incidência. O fato gerador continua sendo a circulação da 
mercadoria, embora iniciada no exterior. Desloca-se apenas o momento da sua ocorrência. Por outro 
lado, o imposto, assim delineado, não se confunde com o imposto de importação. Este é e continua 
sendo um gravame especifico sobre o comércio exterior. O ICM, que incide na importação, é apenas 
o imposto interno, que grava igualmente (sem discriminação, os bens produzidos no País, como os 
de procedência estrangeira. Não há portanto, confusão com o imposto federal, que incide única e 
especificamente e sobre a importação.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a expressão "em estabelecimento de 
contribuinte", na disposição que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior". Justifica que a emenda possibilitaria a cobrança do imposto por ocasião do 
desembaraço aduaneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto acolhe a pretensão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28105 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator (26/8/87).  
Artigo 209 - Inciso III  
Dê-se nova redação ao inciso III do artigo 209:  
"III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de serviços". 
Justificativa 
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(Projeto da Comissão de Sistematização – Art. 277, inciso III) 
Convém restabelecer a redação anterior do inciso, que consagra norma tradicional.  
O dispositivo deve definir a pessoa dos contribuintes do imposto, limitando-os aos agentes do 
processo econômico.  
Compatibiliza-se o dispositivo com o do parágrafo 9º, inciso I do art. 209. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer restabelecer a redação anterior para o imposto sobre circulação de 
mercadorias, de competência dos Estados, explicitando os contribuintes: produtores, industriais e 
comerciantes. Justifica o autor que o dispositivo deve limitar os contribuintes do ICM aos agentes do 
processo econômico.  
Para os demais impostos não são especificados os contribuintes, embora estejam perceptíveis nas 
incidências invocadas. Assim, também para o ICM e o ISS, os contribuintes podem ser explicitados 
no Código Tributário Nacional, não sendo necessária essa referência na Constituição Federal. 
   
   EMENDA:28168 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do item II, do § 8o, do  
art. 209 do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
O dispositivo, tal como se encontra no texto do Projeto, diz que o ICMS (novo ICM) não incide sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos deles 
derivados, e energia elétrica. 
O preceito prejudica sensivelmente os interesses do Estado do Paraná, pois não permite a tributação 
do fornecimento de energia elétrica para outros Estados. 
É sensível que o texto não veda a tributação do álcool combustível, pois traria prejuízos aos Estados 
Nordestinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da incidência do ICMS veio tranquila. 
Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da operação interestadual com energia elétrica. 
Dê-se ao inciso I do § 8º do art. 209, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, a seguinte 
redação: 
“I- incidirá sobre a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria importada do exterior 
por seu titular;” 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a energia elétrica da imunidade do ICMS 
cogitada também para o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados (alínea b do 
item II do § 8o. do art. 209). Justifica que o preceito prejudica sensivelmente os interesses dos 
Estados do Paraná e de Minas Gerais; que não veda a tributação do álcool combustível porque traria 
prejuízos aos Estados Nordestinos; daí a emenda para permitir a tributação da operação 
interestadual com energia elétrica.  
70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a supressão de toda a alínea, impedindo a 
não-incidência que prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elétrica.  
Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto anterior. 
   
   EMENDA:28169 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 8o. do art. 209. do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"I - incidirá sobre a entrada, em  
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular"; 
Justificativa 
O ICM é tributo sobre a circulação de mercadorias em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não surgirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação.  
Trata-se de restaurar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946. 
O Estado deve saber renunciar a uma tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 8º do artigo 209, da expressão “inclusive quando se tratar 
de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sofre serviço prestado no 
Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País.” 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outros, pretende alterar a redação do item I do § 8o. do Art. 209, 
no sentido de excluir da incidência do ICMS, nas importações do exterior, os bens destinados ao ativo 
fixo, assim como os serviços prestados no exterior e destinados a estabelecimento no país.  
Nova versão do Projeto, embora modifique a redação do dispositivo, não contempla a pretensão da 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28173 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o, do art. 209, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, que outorga aos Estados e Distrito Federal a possibilidade de se instituir adicional  
ao imposto sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seis impostos (05 Federais e mais 01 municipal), já é suficiente para dotar os Estados de 
excelente arrecadação. 
A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o despropósito da medida. 
Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível o 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência. Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
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gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
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adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:28174 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II, do art. 209,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos, cujas  
alíquotas serão progressivas". 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:28181 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 209, do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade,  
em função da essencialidade das mercadorias e dos  
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serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado". 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, suprime a parte final do § 4o. do art. 209 do Projeto, referente 
ao ICMS: "A isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará 
crédito de imposto para compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes".  
Nova versão do Projeto mantém essa recusa de crédito, mas reconhece anulação de crédito relativo 
a operações anteriores, atendendo em parte a Emenda. 
   
   EMENDA:28262 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título VII - Capítulo I - Seção IV  
Dê-se ao Inciso II do Artigo 209 a seguinte redação:  
Art. 209 - Inciso II: A transmissão "causa  
mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
Justificativa 
A cobrança de imposto progressivo na transmissão “causa mortis” e uma forma de penalização 
inusitada na legislação. Prejudica os herdeiros, delapidando seu patrimônio e que, por justa razão, 
esteve sempre às vistas zelosas do Senado da República, tal como no § 6º do artigo em referência, 
todas as Constituições deferiram poderes para a fixação de alíquotas mínimas do referido imposto.  
Por isso, a emenda suprime a parte final do texto do Inciso II do Artigo 209. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir a imposição constitucional de que devam ser progressivas as 
alíquotas do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, previsto na competência dos 
Estados. Justifica que a progressividade atingirá somente as heranças de menor valor, pois as 
maiores estariam consubstanciadas nas sociedade e empresas "holdings", cuja transferência ocorre 
por formas diferentes da sucessão.  
Acrescenta que a legislação deve criar condições para que o crescimento da economia gere novas 
riquezas.  
Na verdade, torna-se indiferente exigir na Constituição que o tributo seja progressivo sem estabelecer 
qualquer gradação. A decisão caberá à lei estadual respectiva e ela poderá atender formalmente à 
exigência estabelecendo diminuta ou alta progressividade.  
Então , por economia de linguagem, a Carta Federal ficaria mais concisa se eliminasse a referência à 
vaga progressividade.  
Nova versão do Projeto torna facultativa a progressividade em novo parágrafo entre o 3o. e 4o. 
   
   EMENDA:28317 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo 9o. do artigo 209.  
"§ 9o. - Cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o item III:  
I - Dispor sobre substituição tributária;  
II - Disciplinar o regime de compensação do imposto;  
III - Fixar o local das operações relativas à  
circulação de mercadorias e das prestações de serviços;  
IV - Prever casos de remuneração de crédito,  
relativamente à remessa para outros Estados e  
exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; e  
V - Regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão autorizados". 
Justificativa 
De acordo com o Projeto de Constituição, o parágrafo está subordinado em sete itens, alguns 
plenamente dispensáveis e outros inadequados. 
O item I tornou-se dispensável face à nova redação dada ao item III do “caput”.  
O item II sofreu mero aperfeiçoamento, suprimindo-se a expressão “os casos de”, dispensável e 
inadequada.  
O item V, na verdade faria ressurgir a figura da isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando no item III do artigo 204. 
O item VII, que transformei no V, praticamente manteria a atual forma de concessão de isenções, isto 
é, através do CONFAZ (Conselho de Política Fazendária). Entendo, porém, que as isenções, 
incentivos e benefícios fiscais devam ser concedidos por LEI ESTADUAL e apenas autorizadas em 
Convênio com o objetivo de serem evitadas as chamadas “guerras fiscais” entre os Estados. 
Parecer:   
   A presente Emenda, ao lado de outras, propõe nova redação para o art. 209, § 9o., do Projeto de 
Constituição, em todos seus itens.  
Suprime a referência a outros contribuintes, no anterior item I; repete os textos anteriores dos itens II, 
III, IV e VI, agora sob itens I, II, III e IV; substitui "concedidos e revogados" por "autorizados", no 
tocante a regular a forma como os Estados e o Distrito Federal deliberem sobre isenções, incentivos 
e benefícios fiscais (anterior item VII e apresentado sob V); e suprime o item V, que previa "excluir da 
incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos 
mencionados na alínea "a" do item II do parágrafo 8o."  
Justifica que o item I tornou-se dispensável; que o item II recebeu mero aperfeiçoamento; que o item 
V faria surgir a figura da isenção de imposto estadual mediante lei complementar, contrariando o item 
III do art. 204; e que alterou o item VII por entender que lei estadual é que deve conceder isenções, 
incentivos e benefícios fiscais.  
Em nova versão, a Comissão de Sistematização corrigiu o item I para "definir seus contribuintes", 
convalidando pois, o preceito; reiterou a letra dos itens II, III, V, VI e VII; e introduziu no item IV "para 
efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável", para fixar o local das operações 
e das prestações de serviços.  
Portanto, não acolheu as inovações e supressões pretendidas. 
   
   EMENDA:28406 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a redação do inciso II do art. 209 a expressão "e doação". 
Justificativa 
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A doação, forma de transferência de capital, praticada largamente na sociedade brasileira, quer entre 
parentes ou não, proporcionada às pessoas um desejável grau de comodidade e flexibilidade na 
administração de interesses pessoais. 
A previsão constitucional de sua tributação, viria tolher a faculdade atualmente existente, razão por 
que propõe-se a sua supressão, sem prejuízo de que o legislador ordinário, se entender necessário 
poderá sujeitar a doação à tributação. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir a doação no imposto atribuído aos Estados, ao lado da 
transmissão "causa mortis".  
Justifica que a doação é largamente praticada na sociedade brasileira, proporcionando comodidade e 
flexibilidade na administração de interesses pessoais. A tributação de heranças, legados e doações 
depende essencialmente de decisão política.  
Na Ciência das Finanças estuda-se o princípio de justiça que pode encerrar, mas também o 
desestímulo à poupança e a indução à sonegação de bens. De resto, a grande parte de bens 
patrimoniais já são sonegados, quer por terem sido desviados ao exterior, quer porque 
consubstanciados em títulos ao portador, joias, moedas estrangeiras e investimentos subavaliados.  
O controle será, inequivocamente, de custo superior ao benefício no tocante aos bens móveis, e até 
impossível nos casos de presentes.  
Nova versão do Projeto mantém a doação. 
   
   EMENDA:28554 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 209, Seção IV - dos  
Impostos dos Estados e do Distrito Federal, mais  
um parágrafo, a saber:  
§ § 1o. a 9o. - .............................  
§ 10. - As Autarquias gozam de imunidade  
tributária no que respeita ao seu patrimônio, sua  
renda e aos serviços por ela prestados, mas tal  
imunidade não abrange os impostos sobre produção e  
a circulação de bens, a menos que estes se  
destinem ao seu patrimônio. 
Justificativa 
A atual Constituição Federal confere imunidade tributária às autarquias, no que respeita ao seu 
patrimônio, sua renda e aos serviços por ela prestados, desde que vinculados às suas finalidades 
essenciais ou delas decorrentes. 
Isto compreende os imóveis de sua propriedade, todos os bens que venham a integrar seu ativo fixo, 
seu capital, aplicações financeiras e investimentos por elas realizados, bem como todos os serviços 
prestados em razão dos objetivos aos quais o ente se destina.  
Entretanto e sobre isso é pacífica e doutrina – tal imunidade não abrange os impostos sobre a 
produção e a circulação de bens, a menos que estes se destinem ao patrimônio da entidade.  
Com efeito, relativamente aos impostos ditos indiretos, não se admite a existência de benefícios de 
caráter subjetivo, tendo estas, necessariamente, conotação objetiva. – E nem poderia ser de outro 
modo vez que tais impostos incidem sobre mercadorias, e a estas se referem, independentemente da 
qualificação dos respectivos titulares que com elas realizam operações. – Tais impostos dizem 
respeito ao bem em si mesmo, desconhecendo as características de seu possuidor ou daquele que 
com ele transaciona. 
Assim, por exemplo, diz expressamente a Lei nº 4,502 de 1964, em seu art. 9º “Salvo expressa 
disposição de Lei, as isenções do IPI SE REFEREM AO PRODUTO e, não ao contribuinte.” 
Contudo, em que pese à clara disposição de Lei e de doutrina sobre tal matéria, os Tribunais têm 
proferido sentenças que autorizam autarquias a não pagar tributos, mesmo quando se trata de 
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impostos sobre produção e circulação, no caso o IPI ou o ICM, ainda que as mercadorias por elas 
adquiridas não venham a integrar-se ao patrimônio da empresa. 
Queremos ressaltar que apresentamos idêntica proposta à Comissão Temática do Sistema Tributário 
que, em seu art. 8º, inciso II, letra a, combinados com o § 1º, a ACOLHEU, ainda que com um texto 
modificado. 
Não sabemos que razões levaram essa Comissão de Sistematização a rejeitá-la. – Esperando que a 
matéria seja reexaminada, dada a importância de que se reveste para as finanças de vários Estados 
brasileiros. 
Parecer:   
   No rol das imunidades enumeradas no Art. 203 do Projeto, a menção ao patrimônio não é feita, 
apenas, no § 1o., que trata das autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. A 
mesma referência é feita na imunidade recíproca, do item II, alínea "a", e, também, com relação 
a todas as entidades relacionadas na alínea "c" do mesmo item.  
Em todos esses casos, doutrina e jurisprudência já assentaram o ponto de vista que a imunidade não 
alcança as aquisições de mercadorias ou produtos sujeitos aos impostos sobre a produção ou a 
circulação. A restrição específica, proposta na Emenda, portanto, é dispensável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28711 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 4o. do artigo 209 a seguinte redação:  
Art. 209 ...................... 
§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essenciabilidade das mercadorias,  
compensando-se o que for devido, em cada operação  
relativa à circulação de mercadorias, com o  
montante cobrado nos anteprojetos, pelo mesmo ou  
outro Estado. A isenção ou não incidência  
concedida numa operação será resguardada pelo  
crédito do valor do imposto que seria devido, se  
não houvesse esses benefícios, para compensação na  
operação subsequente. 
Justificativa 
De nada vale conceder isenção numa operação se na seguinte o Fisco recupera o valor de isenção 
concedida. É necessário manter a isenção ou não incidência através do Sistema de Crédito. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer modificar a redação do § 4o. do Artigo 209 do Projeto da Comissão de 
Sistematização. Suprime referência à prestação de serviços e inverte a parte final do Projeto, em que 
nega crédito de imposto na hipótese de isenção ou não-incidência, para estabelecer que o crédito 
será resguardado no valor do imposto que seria devido, para compensação na operação 
subsequente. Justifica que de nada vale conceder isenção ou não-incidência numa operação se na 
seguinte o fisco recupera o valor.  
Nova minuta do Projeto reconhece a anulação do crédito do imposto relativo a operações anteriores, 
acolhendo em parte a reivindicação.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:28752 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 675  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 209 ..................... 
Item III - "e sobre prestações de serviços".  
§ 4o. - "e dos serviços", "ou prestação de serviços".  
§ 5o. - I - "e às prestações de serviços".  
§ 8o. - I - "bem como sobre serviço prestado no exterior".  
§ 9o. - v - "Serviços". 
Justificativa 
Tratam estes dispositivos de Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) sobre serviços, que passa 
a ser tributado pelo Estado. 
A inovação parece inconveniente: 
1º Não se pode misturar o imposto sobre bens com o Imposto sobre o trabalho. 
2º a tributação sobre o comércio, que venda bens, deve ser diferenciada da tributação dos serviços, 
que é uma prestação e não uma venda; 
3º a prestação de serviços tem um caráter variado e deve ser tributada pelo município que tem maior 
poder de avaliação; 
4º embora haja uma grama de serviços de serviços, a consistência profissional repugna a 
mercantilização das profissões: ICM sobre honorários de médicos, de dentista, de advogado, de 
engenheiro; ICM sobre serviços de sapateiro, de bombeiro, etc. dá um caráter depreciativo do serviço 
profissional. 
CONCLUSÃO: 
Não se deve misturar mercadorias com serviços.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:28753 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se o § 1o. com a seguinte redação:  
Art. 209 ....................................  
§ 1o. - As alíquotas de Imposto de que trata  
o item II não poderão exceder as alíquotas  
incidentes sobre a alienação intervivos de bens  
imóveis e terão seus limites fixados pelo Senado. 
Justificativa 
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Trata-se de imposto progressivo sobre heranças. Esta progressividade contém uma grave injustiça se 
o proprietário aliena para estranhos paga o imposto normal; se aliena para os filhos, paga imposto 
progressivo. 
Na verdade, o fisco pretende com isto se qualificar como herdeiro. 
Não é justo. 
Parecer:   
   A Emenda sob exame quer aditar parágrafo ao art. 209, estabelecendo que as alíquotas do imposto 
sobre transmissão por causa-mortis ou doação não possam exceder às alíquotas incidentes sobre a 
alienação intervivos de bens imóveis e terão seus limites fixados pelo Senado.  
Justifica que a progressividade contém grave injustiça: se o proprietário aliena para estranhos paga o 
imposto normal e se aliena para filhos paga imposto progressivo; e que, na verdade, o fisco pretende 
se qualificar como herdeiro, o que não é justo.  
Nova versão para o projeto insere parágrafo estabelecendo que as alíquotas do imposto em questão 
podem ser progressivas e não excederão os limites estabelecidos pelos Senado.  
Acolhe, pois, em parte, a emenda. 
   
   EMENDA:28756 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se a letra "d" II ao § 8o. do art. 209, com a seguinte redação:  
Artigo 209 ..................................  
§ 8o. .......................................  
alínea II  
d - sobre operações com produtos básicos de alimentação definidos em lei. 
Justificativa 
As leis tributárias brasileiras sempre se preocupam com a não tributação dos produtos alimentícios 
básicos.  
Trata-se de emenda de largo alcance social. 
Parecer:   
   A inclusa emenda pretende aditar na imunidade do ICMS as "operações com produtos básicos de 
alimentação definidos em lei" (art. 209, § 8o., II, d).  
Justifica que as leis tributárias brasileiras sempre se preocuparam com a não tributação de produtos 
alimentícios básicos e que a emenda tem largo alcance social.  
A pretensão da emenda é mais factível em lei ordinária de cada Estado, no exercício de sua 
autonomia federativa. Por outro lado, a imunidade geral beneficiaria também ricos que consomem os 
mesmos alimentos do que os pobres, além do que os alimentos básicos variam segundo as regiões 
do País. 
   
   EMENDA:28758 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o. do art. 209. 
Justificativa 
Trata-se de “adicional de imposto de renda” instituído a favor dos Estados.  
A inovação deve ser repudiada por diversos motivos: 
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1º - trata-se de imposto estadual que terá por base de cálculo outro Imposto – o imposto de Renda, 
da União; 
2º - a Constituição já prevê a distribuição de Imposto de Renda entre a União e o Estado, não há pois 
razão para esta segunda tributação a favor do Estado; 
3º - cria-se mais um imposto, coloca-se mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; 
4º - a União tem outros meios de atender o Estado; basta aumentar na partilha da receita de Imposto 
de Renda. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
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que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:28799 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 209, § 7o.  
O § 7o. do artigo 209 do Substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 209. ..................................  
§ 7o. As alíquotas internas, nas operações  
relativas a circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às alíquotas interestaduais, reputando-se  
operações e prestações internas também as  
interestaduais realizadas para consumidor final de  
mercadorias e serviços." 
Justificativa 
A exclusão da alternativa concedida aos Estados para criação de alíquota internas diferenciadas do 
imposto incidente sobre as operações de circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, 
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impõe-se como medida de inteira justiça fiscal, indispensável à manutenção do equilíbrio econômico 
entre Estados. 
Com efeito, a permanecer a parte inicial do disposto emendado, estariam aqueles Estados dotados 
de base tributária mais ampla, totalmente liberados para exercer, através do manejo de isenções e/ou 
alíquotas diferenciadas, pressões de toda ordem em prejuízo das atividades econômicas, dos 
Estados menos poderosos. 
São essas as razões que nos impeliram à apresentação da presente proposição, em defesa daqueles 
Estados que são a grande maioria, para os quais a prevalência do dispositivo ora excluído seria 
extremamente prejudicial. 
Parecer:   
   A emenda sob exame suprime a possibilidade de os Estados deliberarem em contrário quanto à 
proibição de as alíquotas intra-estaduais serem inferiores às interestaduais, do ICMS (art. 209,  
§ 7o.).  
Nova versão do Projeto repete o texto anterior. 
   
   EMENDA:28824 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209, § 1o.  
Suprima-se, do substitutivo do Relator, o parágrafo 1o., do art. 209. 
Justificativa 
De acordo com dados colhidos junto ao Ministério da Fazenda, a arrecadação do Imposto sobre a 
Renda e proventos de qualquer natureza apresentava até junho do corrente ano o seguinte perfil: 
- O Estado de São Paulo arrecadou, de janeiro a junho, 47% e o Estado do Rio de Janeiro, 22%, do 
total do recolhimento nacional desse tributo; 
- Percentual aproximado foi registrado no período de julho de 1986 a junho de 1987 (46,5% para São 
Paulo e 22,8% para o Rio). 
Diante desse quadro, possibilitar introdução de imposto “adicional” sobre tributo cuja arrecadação 
concentra-se em apenas dois Estados, responsáveis por aproximadamente 70% (setenta por cento) 
da mesma, é concordar com a preservação da desigualdades atual, que entendemos ofensiva ao 
equilíbrio da Federação.  
Além disso, embora reconhecendo a necessidade de serem imaginadas novas fontes de recursos 
para melhoria da combalida situação dos Estados, não podemos também concordar com mais este 
avanço contra o já exaurido contribuinte, assim, exposto à voracidade do fisco estadual. 
São essas as razões que nos impelem a sugerir a supressão do parágrafo 1º, do art. 209, perverso 
para o contribuinte, esdruxulo perante o nosso direito tributário e eivado de tanto privilegio, afetando o 
próprio equilíbrio entre Estados.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
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carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável  
pelos Estados, restringe a competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; 
que o Projeto já limita a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre 
Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição 
maior dos recursos que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente 
beneficiaria os Estados mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com 
matéria tributável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas 
consequências mediante o recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os 
investimentos atraídos; que os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, 
sendo que o ICM absorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o 
Imposto Territorial Rural e lhes é conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o 
Imposto Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento 
nos impostos de sua competência; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para 
todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a 
economia e apressar o rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o 
aumento de impostos incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva 
do governo; que a reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os 
preços, afetando os consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da 
humanidade está marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que 
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qualquer acréscimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro 
tributo; que já existe uma participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte 
a novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma 
bitributação, prática nefasta que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo 
em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente 
danosa aos Estados com menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:28859 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 209, § 4o.  
Dê-se ao parágrafo 4o., do art. 209, nova redação:  
"Art. 209 - ................................  
§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido em cada  
operação relativa à circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores pelo mesmo Estado. A isenção e não-  
incidência, salvo determinação em contrário da  
legislação, não implicarão crédito de imposto para  
compensação daquele devido nas operações ou  
prestações seguintes". 
Justificativa 
Objetiva-se, substituindo-se a alternativa “ou” pela preposição “e”, esclarecer que não será conferido, 
tanto nos casos da “isenção” como nos casos da “não incidência”, qualquer direito a crédito do 
imposto para compensação em operações futuras. 
Devemos considerar que “isenção” e “não incidência” constituem fenômenos tributários distintos, 
incluindo-se a não incidência, por exemplo, como corolário da própria seletividade do citado imposto, 
a qual, inclusive está, prevista no início do parágrafo emendado.  
Parecer:   
   A emenda sob exame propõe nova redação ao § 4o. do art. 209 do Projeto de Constituição, 
referente ao ICMS de competência dos Estados. A redação sugerida substitui a conjunção alternativa 
"ou" pelo conjunção aditiva "e" na última frase:  
"A isenção e (não ou) não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicaria 
(ao invés de não implicará) crédito de imposto para compensação daquele devido nas operações ou 
prestações seguintes." Justifica que a isenção e a não-incidência constituem fenômenos tributários 
distintos.  
De fato, a negação do crédito tanto se refere à hipótese de isenção quanto ao caso de não-
incidência. Mas ocorrendo uma, estará ausente a outra, motivo pelo qual parece ser indiferente se for 
usada a conjunção alternativa ou aditiva, salvo melhor entendimento por algum gramático. Deixando 
a alternativa "ou", todavia, a sonoridade ficará melhor porque o verbo permanecerá no singular.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28922 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   No Título VII, Capítulo I, acrescente-se o  
seguinte inciso VI e parágrafo 3o. no artigo 207  
do Projeto, suprimindo-se o inciso I e parágrafo  
2o. do art. 209 e o inciso II do art. 211:  
"Art. 207 - ................................  
............................................  
VII - propriedade territorial rural; ........  
............................................  
§ 4o. - O imposto de que trata o inciso VI  
não incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos  
termos definidos em lei federal. Nos casos de  
incidência as alíquotas serão fixadas de forma a  
desestimular a formação de latifúndios e a  
manutenção de propriedades improdutivas." 
Justificativa 
O imposto sobre a propriedade territorial rural constitui elemento básico à reformulação da estrutura 
fundiária do País, enquanto instrumento indispensável à organização, manutenção e atualização do 
cadastro de contribuintes e de imóveis.  
No momento em que se discute, no âmbito da Constituinte, um modelo factível de Reforma Agrária, 
não é aconselhável alterar a competência sobre esse imposto, atualmente da União, para a dos 
Estados e Distrito Federal, como prevista no Projeto da Comissão de Sistematização. A fragmentação 
do lançamento e arrecadação do ITR comprometeria a unidade de sua sistemática, a certeza e 
pontualidade no levantamento dos seus dados, afora o período de, em algumas unidades da 
Federação, poderem ocorrer influência do poder da terra junto ao poder político, distorcendo a análise 
da realidade, que há de seguir critérios e orientação técnica os mais isentos.  
Parecer:   
   A pretensão desta Emenda transferindo o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da 
competência dos Estados e do Distrito Federal para a competência da União, realmente servirá 
melhor como instrumento da reforma agrária.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28950 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o. do art. 209 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidade aos transportes urbanos de passageiros, nas áreas metropolitanas 
e microrregiões.  
A matéria deve ser decidida pelos Estados. De fato, atualmente já é prática consagrada atribuir-se 
isenções aos transportes urbanos de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo incluído 
no Substitutivo do Relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de transportes (taxis, 
inclusive os especiais, transportes de escolares, ônibus tipo “executivo”, etc.) 
Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembléias Legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência das concessões de benefícios fiscais, assegurando sempre critérios sociais. 
Parecer:   
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 13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item II 
do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:29107 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item III do art. 209:  
"III - Operações relativas à circulação de  
Mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior. 
Justificativa 
A redação proposta dá maior abrangência ao ICMS. No que diz respeito às operações, isto é, 
alcança, também os serviços iniciados no exterior. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a explicitação da abrangência do ICMS para a circulação de 
mercadorias iniciadas no exterior também seja aplicada para a prestação de serviços, já que estes 
estão sendo integrados ao ICM no Projeto de Constituição.  
A permanecer a fusão do ISS ao ICM, afigura-se razoável que a incidência também atinja os serviços 
cuja prestação é iniciada no exterior.  
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:29108 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 6o. do artigo 209. 
Justificativa 
Já existem, no texto constitucional do substitutivo, duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou 
benefícios: 

1 No parágrafo 7º do mesmo art. 209; 
2 E no item VII do § 9º,igualmente do artigo 209. 

Como a fixação da alíquota interestadual já é de competência do Senado Federal, esta já fixará 
igualmente a alíquota mínima para as operações internas. 
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Quanto à ampliações de benefícios abaixo da alíquota mínima, é matéria a ser acordada entre os 
Estados, conforme prevê o item VII acima referido. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir o § 6º do art. 209 do Projeto de Constituição, o 
qual faculta ao Senado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas.  
Justifica que já existem duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou benefícios: § 7º do mesmo 
art. 209 e item VII do § 9º. do mesmo dispositivo.  
Realmente é supérflua a disposição inquinada.  
Além disso, repetindo tradicional regra constitucional, também o art. 205 veda aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da 
procedência ou destino. Por conseguinte, hão de ser iguais as alíquotas internas e interestaduais 
do ICMS.  
Todavia, a Comissão de Sistematização está mantendo o preceito. 
   
   EMENDA:29109 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 209:  
"§ 3o. - Relativamente ao imposto de que  
trata o item II, a competência será atribuída:  
I - Tratando-se de bens imóveis e respectivos direitos:  
a) ao Estado da localização do bem;  
b) conforme dispuser lei complementar quando  
se tratar de imóveis situados no exterior.  
II - Tratando-se de bens móveis, títulos e créditos:  
a) ao Estado onde se processar o inventário  
ou arrolamento;  
b) ao Estado onde tiver domicílio o doador;  
c) conforme o disposto em lei complementar  
quando se tratar de doador domiciliado fora do  
País ou de abertura da sucessão hereditária no exterior. 
Justificativa 
A redação proposta, além de dar maior clareza ao texto, supre falha contida no substitutivo que não 
prevê a hipótese da cobrança quando o doador estiver domiciliado no exterior. 
Parecer:   
   As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do § 3o. do art. 209, referente à incidência do 
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o Distrito Federal. 
Justificam que a redação que propõem dará maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se 
ressente o Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exterior.  
A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transferir à lei complementar, ou ao Código 
Tributário Nacional, a definição do Estado a que competirá o imposto nas diversas situações 
possíveis.  
As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, merecendo acolhimento se o assunto for 
mantido no Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29110 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se nova redação ao inciso III do artigo 209.  
"III - Operações relativas à circulação de  
mercadorias, sobre a prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior, e sobre energia elétrica. 
Justificativa 
A emenda proposta visa a: 

1 Propiciar a incidência do ICMS também sobre serviços apresentados no exterior e destinados 
a estabelecimento situado no País.  

2 Incluir no campo de incidência do ICMS a energia elétrica, haja vista não constituir “serviço” e 
sua classificação como “mercadoria” ser passível de discussões. 

Sem alterar os objetivos do Substitutivo, a alteração supra aperfeiçoará o dispositivo constitucional.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer explicitar no imposto estadual sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, que a incidência ocorreria ainda que iniciadas no exterior, quer a circulação de 
mercadorias, quer a prestação de serviços, enquanto que o Projeto faz tal referência só para as 
mercadorias. Além disso, pretende que ICMS deva atingir, expressamente, a energia elétrica, por 
entender que não constitui serviço enquanto que a classificação como mercadoria seria passível de 
discussões.  
O projeto de Constituição subentende que energia elétrica é serviço ou mercadoria, tanto que 
estabelece imunidade sobre ela, quanto ao ICMS (§ 8o., II, b). A energia elétrica seria uma 
mercadoria, na qualidade de objeto de compra e venda, enquanto, pois, for transacionada 
economicamente.  
Por conseguinte, a explicitação seria desnecessária. Caberia, contudo, emenda supressiva da 
pretendida não incidência.  
Quanto à prestação de serviços, parece realmente não haver consistência ao tratá-la diferentemente 
das operações de circulação de mercadorias iniciadas no exterior, a prevalecer a fusão do ICM e ISS. 
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:29111 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 209:  
"art. 209 - ................................  
..................................................  
"§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
poderá ser seletivo, em função de essencialidade  
das mercadorias e dos serviços, e será não  
cumulativo, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa a circulação de mercadorias  
ou prestação de serviços, com o montante cobrado  
nas anteriores. A isenção ou não-incidência, salvo  
determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto ou sua manutenção." 
Justificativa 
A emenda simplifica e dá maior abrangência ao dispositivo que define a sistemática do Imposto sobre 
circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras cinco de igual teor, propõem a simplificação do texto do § 4o. 
do art. 209, referente ao ICMS. Substitui "admitida sua seletividade" por "poderá ser seletivo"; 
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suprime a expressão "pelo mesmo ou outro Estado", para a compensação do montante cobrado nas 
operações anteriores; e substitui a parte final "para compensação daquele devido nas operações ou 
prestações seguintes", referente ao crédito do imposto, por "ou sua manutenção".  
Realmente o texto proposto viria aperfeiçoar o Projeto.  
Poderia ter até suprimido a faculdade de o imposto ser seletivo, pois não havendo proibição está 
sendo admitida.  
Nova versão do Projeto confirma a versão emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29113 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o item I, do parágrafo 9o. do artigo 209, remunerando-se os demais. 
Justificativa 
Esse dispositivo é redundante face ao estabelecimento na alínea “a” do item III, do artigo 197. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, propõe a supressão do item I do § 9o. do art. 209, que atribui 
à lei complementar, quanto ao ICM, "indicar outras categorias de contribuintes além daqueles nele 
mencionadas".  
Justificam as emendas que o Substitutivo suprimiu a indicação dos contribuintes do ICM no art. 209-
III; que, pois, não cabe mais a ressalva para outras categorias; que o dispositivo é redundante.  
A crítica procede. Na nova versão do Projeto, todavia, a Comissão de Sistematização está ajustando 
o texto para "definir seus contribuintes", alcançando, pois, quaisquer espécies na lei complementar 
referente ao ICM. 
   
   EMENDA:29115 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   - A redação do § 5o. do Art. 209 fica modificada para a seguinte:  
"Art. 209. ..................................  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovada pela maioria de seus membros,  
estabelecerá:  
............................................  
- Em consequência e sobre a mesma matéria, a  
redação do § 6o. do mesmo Art. 209 fica modificada para a seguinte:  
art. 209. ..................................  
"§ 6o. - É facultado ao Senado da República,  
também por resolução aprovada pela maioria de seus  
membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreendidas no item II  
do parágrafo anterior". 
Justificativa 
Trata-se, em ambos os casos, de substituir a inusitada exigência do quórum de dois terços dos 
membros do Senado Federal, pelo de maioria absoluta dos integrantes daquela Casa Legislativa, na 
aprovação de resoluções concernentes à fixação “de alíquotas aplicáveis às operações relativas à 
circulação de mercadorias e às prestações de serviços, interestaduais e de exportação” (Art. 209, § 
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5º, I), “de alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, 
inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados” (Art. 209  
§ 6º), matérias de alto interesse ao equilíbrio federativo, quanto ao importante e básico exercício das 
competências constitucionais no campo dos tributos.  
Essa extraordinária imposição do quórum deliberativo do Senado, em dois terços, em tão relevantes 
aspectos, não encontra precedentes na tradição constitucional brasileira, conflitando, inclusive, com 
orientação diversa adotada no anteprojeto em outros dispositivos similares, como 
exemplificadamente, o § 3º (quórum de maioria absoluta pera Leis Complementares) do mesmo Art. 
209, o que caracteriza ser inadequada e contraditória a inovação.  
No texto do Substitutivo, o “quórum qualificado” de 2/3 é exigido apenas nas seguintes hipóteses: 
SENADO FEDRAL: - Emendas à Constituição – Art. 92 § 2º 
                                -  Julgamento do Presidente da República. – Art. 117 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS: - Emendas à Constituição – Art. 92, § 2º 
                                                  - Declaração de procedência de acusação contra o Presidente da 
República, Primeiro Ministro e Ministros de Estado. – Art. 82, I 
                                                  - Autorização de processos contra o Presidente da República, por 
crime de responsabilidade. – Art. 117 
Matérias de mais alta relevância serão decididas por maioria absoluta:  
- SENADO FEDERAL        - Leis Complementares – Art. 102 
                                           - Perda de Mandato – Art. 86, § 2º 
                                           - Alíquotas máximas de IVV-Art. 210, § 5º 
 
- CÂMARA DOS DEPUTADOS         - Eleição do Primeiro Ministro e do Defensor do Povo – Art. 82, 
IV 
                                                           - Leis Complementares - Art. 102 
                                                           - Moção de Censura – Art. 124 Parágrafo Único. 
E outras, igualmente relevantes, serão decididas por maioria simples: 
 
CONGRESSO NACIONAL – Declaração de guerra, celebração de paz, permissão para trânsito ou 
estacionamento forças estrangeiras. – Art. 77, II. 
                                            - Aprovação ou suspensão do Estado de Defesa, do estado de sítio e da 
intervenção federal. – Art. 77, V 
                                            - Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios 
ou Estados.  – Art. 77, VI 
 
SENADO FEDERAL – Sistema Financeiro - Art. 77, VI 
                                  - Plano Nacional de Educação – Art. 282 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS – Voto de Confiança – Art. 123, Parágrafo Único e Art. 82, III, b 
                                                 - Plano Nacional de Educação – Art. 282 
O exame superficial evidencia a excentricidade do estabelecido pela redação atual dos §§ 5º e 6º do 
Art. 209, do Substitutivo. 
Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos da mesma natureza, o 
“quórum qualificado” de dois terços do Senado Federal, versando sobre fundamentais interesses dos 
Estados, desnatura a Federação, ensejando sobre tão básicas definições, inclusive de alto relevo 
operacional, a ditadura de uma minoria das Unidades Federativas, principalmente quando, como 
ocorre, se estabelece tratamento do Imposto incidente sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e de prestações de serviços, interestaduais e de exportação, gravame fiscal da maior 
expressão nas arrecadações estaduais. Significa, em assunto tão delicado e relevante, introduzir o 
“veto obliquo” de minoria de Estados vencidos no Senado Federal. Nesse aspecto, como pretende a 
emenda, a maioria absoluta é o critério que se impõe, pela nossa tradição constitucional, pelo bom-
senso e pelo respeito aos princípios da Federação e ao equilíbrio democrático de seu funcionamento.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras, defende a troca do quórum de dois terços para o de maioria 
absoluta, nas deliberações do Senado para estabelecer alíquotas do ICMS.  
Em princípio, procede a argumentação dos autores, no sentido de que a maioria absoluta é a norma 
para que o Senado decida sobre assuntos de interesse dos Estados.  
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Ocorre que a fixação de alíquotas de imposto estadual, pela União, constitui violação ao princípio 
federativo da autonomia da pessoa tributante. Na verdade, a União sequer deveria interferir. Daí ser 
admissível que seja exigido um quórum realmente bem superior à maioria absoluta, podendo-se até 
defender a unanimidade do Senado para justificar sua interferência em imposto estadual. 
   
   EMENDA:29129 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO  
DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao Título VII a seguinte redação:  
Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Dos Tributos e demais exações pecuniárias  
[...] 
Art. - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - propriedade territorial rural;  
II - transmissão causa mortis de bens  
imóveis por natureza e acessão física e de  
direitos sobre imóveis, bem como sobre a cessão de  
direitos à sua aquisição;  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, e à prestação de serviços; e  
IV - propriedade de veículos automotores rodoviários.  
§ 1o. - As alíquotas do imposto de que trata  
o item II serão progressivas.  
§ 2o. - O imposto de que trata o item III, não cumulativo:  
8 a) será seletivo em função da essencialidade  
das mercadorias e dos serviços, compensando-se o  
que for devido, em cada operação relativa à  
circulação de mercadorias ou à prestação de  
serviços com o montante cobrado nas anteriores,  
pelo mesmo ou por outro Estado;  
b) não incidirá sobre os serviços portuários,  
o transporte ferroviário e marítimo e o transporte  
urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e  
nas microrregiões.  
§ 3o. - A isenção ou não-incidência, salvo  
determinação em contrário da lei, não implicará  
crédito de imposto para compensação daquele devido  
nas operações seguintes. 
[...]  
Justificativa 
O Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização contém diversos preceitos que, não 
obstante versarem temas de interesse público ou social, não consubstanciam matéria própria de texto 
constitucional, consoante a melhor doutrina e a experiência pátria e alienígena. 
Como é frágil observar, constitui inequívoca aspiração de toda a sociedade brasileira que, do seio da 
Assembleia Nacional Constituinte, emerja texto constitucional conciso, substancioso e com regras 
destinadas a assegurar ao contrário de Constituições anteriores, a existência de uma ordem jurídica 
fundamental capaz de atender ao longo do tempo, sem modificações, à solução dos conflitos 
inerentes no desenvolvimento e à dinâmica social.  
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Para a consecução desse desiderato, impõe-se algumas alterações do Título VII do referido 
substitutivo, não só para escoimá-lo de matéria que encontraria melhor disciplina na legislação infra-
inconstitucional, como também para ordenar, de maneira mais adequada, esses temas, resumindo 
num só Título, todos os assuntos pertinentes, dispersos ao longo do documento originário da 
Comissão de Sistematização.  
Dessa forma, a Emenda, sem prejuízo dos propósitos que nortearam a elaboração do substitutivo, 
reduz o número de preceitos deque se compõe o Título VII suprimindo-se aqueles que não versam 
matéria de nível constitucional que criam para a União despesas de mensuração imprevisível e 
fundindo-se os que tratavam de meteria idêntica.  
Parecer:   
   Como consta da própria Justificação da Emenda, esta, "sem prejuízo dos propósitos que nortearam 
a elaboração do substitutivo, reduz o número de preceitos de que se compõe o Título VII, suprimindo-
se aqueles que não versam matéria de nível constitucional, que criam, para a União, despesas de 
mensuração imprevisível e fundindo-se os que tratavam de matéria idêntica".  
Da sua leitura, todavia, notam-se algumas alterações e pontos essenciais do Substitutivo, dentre as 
quais: inclusão de empréstimos compulsórios e contribuições especiais como tributos; restrição à 
imunidade de livros, jornais e periódicos; vedação aos Estados para instituírem empréstimos 
compulsórios; restabelecimento do imposto único sobre minerais de competência da União; limitação 
do imposto de herança aos bens imóveis; não-incidência do ICMS sobre serviços portuários, 
transporte ferroviários e marítimo; delega a Lei Complementar as normas referentes aos Fundos de 
Participação, à partilha de impostos em favor dos Estados e Distrito Federal e Municípios e à fixação 
de alíquotas do ICMS pelo Senado.  
A inclusão de tais modificações no Substitutivo viriam prejudicar sua unidade de concepção, gerando 
a necessidade de adaptações que deformariam completamente o Projeto, menos com relação ao 
ICMS sobre serviços portuários, cuja isenção achamos razoável.  
Em relação à parte relativa ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento, as alterações 
propostas são relativas à forma como os orçamentos serão apresentados mas que, na essência, 
estão atendidos; outras, que nosso entender deverão ser objeto de legislação complementar e outras 
que contrariam os princípios que nortearam o Sistema de Planos e Orçamento.  
Assim somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29130 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do relator da Comissão de Sistematização.  
Dê-se ao § 6o. do artigo 209 a seguinte redação:  
Art. 209 ......................... 
§ 6o. - O Senado da República, mediante  
resolução aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecerá alíquotas mínimas e máximas  
nas operações internas não compreendidas no item  
II do parágrafo anterior. 
Justificativa 
Assim como a fixação de alíquotas mínimas do ICMPS, nas operações internas, visa prevenir o 
surgimento de “guerras” fiscais entre os Estados, a previsão de que essa competência do Senado 
Federal  seja estendida ao estabelecimento de alíquotas máximas de ICMS, nas referidas operações, 
tem por objetivo evitar o aumento desmedido da carga tributária indireta, e seus indesejáveis reflexos 
no índice geral de preços. 
Parecer:   
   As Emendas inclusas querem que o Senado estabeleça alíquotas mínimas e máximas, ao invés de 
só mínimas, para o ICMS incidente nas operações internas.  
O Projeto, repetindo tradicional regra das Constituições brasileiras, veda que os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios estabeleçam diferença tributária entre bens e serviços, em razão da 
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procedência ou destino. Salvo melhor juízo, a proposta conflita com esse preceito.  
Nova versão do Projeto mantém só as alíquotas mínimas, em acatamento à autonomia federativa.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:29132 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Suprime o § 1o. do art. 209. 
Justificativa 
A cobrança de um adicional ao imposto de renda, pelos Estados, restringe a competência da União 
relativamente a esse tributo, porquanto a legislação federal de regência do imposto não poderá 
alcançar integralmente a matéria tributável; uma vez que esta é finita, haverá sempre que prever uma 
margem a ser deixada aos Estados, para o adicional, a fim de que a carga tributária não se torne 
confiscatória e insuportável. 
Ressalte-se que a partilha de competências tributárias consagrada pelo Projeto somente confere à 
União, na realidade, duas fontes de receita tributária: o Imposto de Renda e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados, sendo que, mesmo destes, apenas 54% e 44%, respectivamente, irão para 
os cofres federais; o restante será entregue a Estados e Municípios. Os demais impostos (Impostos 
de Exportação, Imposto de Importação e Imposto sobre Operações Financeiras) têm caráter 
preponderantemente extrafiscal, não chegando a gerar expressivos montantes de arrecadação. 
Qualquer restrição ao exercício da competência tributária da União, como a previsão de cobrança de 
adicional ao Imposto de Renda, pelos Estados e Distrito Federal, representará diminuição maior ainda 
dos recursos de que a União deve dispor para atender a seus encargos. 
Além disso, o adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, onde se concentra quase toda a 
arrecadação do imposto de renda. Os Estados menos desenvolvidos não teriam condições para 
instituir o adicional, quer por inexistência de matéria tributável expressiva, frente aos custos de 
arrecadação, quer pela inconveniência de elevar ainda mais carga tributária em seus territórios. 
Vislumbra-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal", e suas danosas consequências, com Estados 
desenvolvidos procurando atrair investimentos para seus territórios, mediante o recurso à não-
incidência ou devolução do adicional ao imposto de renda. 
Parecer:  
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
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pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
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reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:29176 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 209 - ..................................  
I - Suprima-se, renumerando-se os demais itens. 
Justificativa 
É tradição de nosso direito pátrio que imposto territorial rural cabe ao Município, não havendo razões 
plausíveis para sua alteração. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir na competência dos Estados o Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural, alegando ser tradição do direito pátrio de atribuí-lo aos Municípios.  
Equivoca-se, data vênia, o autor da emenda. O ITR pertenceu aos Estados de 1891 a 1961; passou 
aos Municípios de 1962 a 1964, pela Emenda no. 5/61; e foi absorvido pela União a partir de 1965, 
pela Emenda no. 10/64.  
Teve péssima administração sob a autoridade do Governo Federal, pois nos 18 anos de 1966 a 1983 
o INCRA omitiu-se na cobrança de mais de 78% dos débitos lançados ( DCN, Seção II, de 06/06/85). 
O descumprimento da lei privilegiou 19 empresas rurais, 238 latifúndios por dimensão e 2.741 
latifúndios por exploração (Gazeta Mercantil de 01/11/85). Simultaneamente, o Governo Federal 
prejudicou os Municípios, porquanto a eles a Constituição destinava o produto da arrecadação.  
O Projeto de Constituição, em nova versão, mantém o ITR na União e a partilha da metade do 
produto com os Municípios. 
   
   EMENDA:29177 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Os itens II e III do art. 209, passarão a  
terem as seguintes redações:  
II - transmissão, "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
III - operações relativas a circulação de  
mercadorias, ainda que iniciadas no exterior. 
Justificativa 
A redação do item II no Substitutivo permite que o Estado institua sobre doação de qualquer bem, 
seja móvel ou imóvel. Na hipótese da doação do bem móvel, o Estado não terá condições de 
fiscalizar, visto que, a doação se opera com a simples entrega do bem móvel, independentemente de 
qualquer formalidade.  
No item III, fica previsto que o Imposto Sobre Serviços pertencerá aos Estados, quando é de tradição 
do nosso direito pertence aos Município, o que deverá ser mantido.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer limitar aos imóveis ou direitos a eles relativos o imposto estadual sobre 
transmissão "causa mortis" e doações, bem como impedir a absorção do Imposto sobre Serviços pelo 
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ICM dos Estados.  
Realmente será muito difícil o Estado fiscalizar a transmissão ou a doação de bens móveis, dentre os 
quais estão até os presentes. O custo será altíssimo.  
No que concerne à inclusão dos serviços na tributação estadual, fundamenta-se em que muitas 
operações econômicas integram mercadorias e serviços e que os Municípios estariam preferindo a 
transferência do ISS aos Estados, recebendo parte compensatória.  
Em ambos os casos, a decisão é política por excelência. 
   
   EMENDA:29178 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 209. ..................................  
I a IV - ....................................  
§ 1o. - SUPRIMA-SE, renumerando-se os demais parágrafos.  
§ 2o. - SUPRIMA-SE  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - ....................................  
§ 5o. - ....................................  
I - SUPRIMA-SE  
II - SUPRIMA-SE 
Justificativa 
O adicional de até 5% previsto no § 1º sobre o imposto de renda a ser instituído, acarretará uma 
disputa, tendo em vista a fixação dos índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, 
que será extremamente danoso aos Estados com menos poder econômico.  
Quanto ao § 2º, como há proposta de alteração de competência, de instituir tributo sobre a 
propriedade rural, para o município, a disposição deve ser suprimida da presente seção.  
Parecer:   
   A emenda sob exame pretende impedir que os Estados e o Distrito Federal recebam a faculdade de 
instituir um adicional ao imposto sobre renda e proventos (art. 209, § 1o.), alegando que acarretará 
uma disputa a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos de menor poder 
econômico; quer que, em decorrência de proposta para transferência do Imposto Territorial Rural aos 
Municípios, seja suprimida a faculdade de os Estados definirem a imunidade a pequenas glebas 
rurais (art. 209, § 2o.); e deseja ainda eliminar o estabelecimento pelo Senado, de alíquotas relativas 
ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, de  
competência estadual (art. 209, § 5o.).  
Embora o adicional ao imposto de renda, instituível pelos Estados, venha a quebrar tradicional 
sistemática brasileira de exclusividade de cada imposto a uma pessoa constitucional e apresente 
numerosos riscos indicados por 52 Constituintes, tem em vista a produção de substancial receita 
tributária aos Estados, a baixo custo.  
As matérias contidas nos §§ 2o. e 5o. são regíveis em lei complementar.  
Nova versão do Projeto limita as incidências do adicional do imposto aos lucros, ganhos de capital e 
rendimentos de capital. 
   
   EMENDA:29179 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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Art. 209 ....................................  
I a IV  
§ 1o. a 4o.  
§ 5o -  
I - Suprima-se  
II - Suprima-se 
Justificativa 
O item I do § 5º foi incluído no seu próprio parágrafo, conforme emenda apresentada. O item II deve 
ser suprimido, vez que, cabe aos Estados legislarem soberanamente sobre as operações que 
enumera. 
Parecer:   
   Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência do Senado estabelecer alíquotas do 
ICMS nas operações internas, inclusive quanto à energia elétrica, aos minerais, ao petróleo e aos 
combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo. Nesse sentido, reivindicam a supressão do 
item II do § 5. do Art. 209 do Projeto de Constituição.  
Justificam os autores das Emendas que a fixação, pelo Senado, de alíquotas de impostos estaduais, 
notadamente em operações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio federativo, norteador 
da Assembléia Constituinte; que o dispositivo entra em choque com o espírito que preside à 
edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os Estados e sua autonomia; que no 
regime federativo deve ser preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a interferência do 
Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; que não se justifica resolução do Senado sobre 
alíquotas internas de impostos estaduais; e que cabe aos Estados legislarem sobre as operações do 
ICMS.  
Sob o aspecto do Sistema Federativo, afiguram-se procedentes as arguições dos autores das 
Emendas. De resto, a autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equilíbrio na administração 
dos impostos que lhes cabem.  
Nova versão mantém só os minerais. 
   
   EMENDA:29180 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O § 3o. do at. 209 passará a ter a seguinte redação:  
§ 3o. "Relativamente a bens imóveis e  
direitos a eles relativos, o imposto compete ao  
Estado da situação do bem." 
Justificativa 
Tendo em vista que foi modificado o item II, o mesmo, por consequência, deverá ocorrer com este 
parágrafo.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer estabelecer, unicamente, que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e 
doações caiba ao Estado da situação do bem, relativamente a imóveis e direitos a eles relativos (§ 
3o. do art. 209), já que exclui da incidência, em outra emenda, os bens móveis.  
Mesmo na hipótese de o imposto ser restringido a imóveis a emenda ignora a circunstância de o 
imóvel estar situado no exterior e o doador ou o "de cujos" residir no Brasil. 
   
   EMENDA:29193 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 209.  
I a IV - ....................................  
§ 1o. a § 4o. ..............................  
§ 5o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, Resolução do Senado da República,  
aprovada por dois terços de seus membros,  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis a circulação  
de mercadorias interestaduais e de exportação. 
Justificativa 
Com a redação acima proposta, o texto constitucional restará mais conciso.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame exclui a prestação de serviços na competência do Senado para fixar 
alíquotas referentes ao ICMS, como efeito da preservação do ISS nos Municípios, extinguindo, ainda, 
a competência para a fixação de alíquotas para as operações internas dos Estados (§ 5o do art. 209). 
Se for acolhida a pretensão de manter o ISS com os Municípios, será necessário o ajustamento 
proposto.  
Quanto às alíquotas internas, a fixação pelo Senado realmente afetaria a autonomia, dos Estados, 
mas a decisão é política.  
A Comissão de Sistematização restabeleceu para os Municípios o atual ISS.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:29606 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NABOR JÚNIOR (PMDB/AC) 
Texto:   
   Substitua-se, nos §§ 5o. e 6o. do art. 209  
do Substitutivo do Relator, a expressão "dois  
terços de seus membros" por "maioria absoluta do  
seus membros", dando-lhes, portanto, a seguinte redação:  
Art. 209. ...................................  
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por maioria absoluta de seus membros, estabelecera:  
............................................  
§ 6o. - É facultado ao Senado da República,  
também por resolução aprovada por maioria absoluta  
de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreendidas no item II  
do parágrafo anterior. 
Justificativa 
A presente Emenda se fundamenta, na realidade, em termos práticos, dentro do Poder Legislativo e 
das atividades políticas tradicionais: exigir maioria de dois terços para qualquer votação significativa, 
quase sempre, impedir a deliberação sobre a matéria em tela, pois haverá o problema do quórum – 
que só é superado, em ocasiões excepcionais, nos chamados períodos de “esforço concentrado”.  
Reduzir essa qualificação numérica para maioria absoluta em nada afetará a validade de deliberação 
– viabilizando-a, em termos práticos, quando for da vontade da Casa. 
Parecer:   
   A Emenda, apensa, ao lado de outras, defende a troca do quórum de dois terços para o de maioria 
absoluta, nas deliberações do Senado para estabelecer alíquotas do ICMS.  
Em princípio, procede a argumentação dos autores, no sentido de que a maioria absoluta é a norma 
para que o Senado decida sobre assuntos de interesse dos Estados.  
Ocorre que a fixação de alíquotas de imposto estadual, pela União, constitui violação ao princípio 
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federativo da autonomia da pessoa tributante. Na verdade, a União sequer deveria interferir. Daí ser 
admissível que seja exigido um quórum realmente bem superior à maioria absoluta, podendo-se 
até defender a unanimidade do Senado para justificar sua interferência em imposto estadual. 
   
   EMENDA:29727 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 209 e onde couber, o seguinte parágrafo:  
"§ - O imposto de que trata o item III não  
compreende o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos." 
Justificativa 
Reintegra-se ao texto Constitucional o dispositivo suprimido pelo primeiro substitutivo do Relator da 
Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada.  
De fato, a redação que originariamente constava do projeto de Constituição permitiria a prática, já a 
nível constitucional, de evasão tributária.  
Assim, em operações realizadas por fabricantes, diretamente a consumidor final, o ICMS seria parcial 
e colocaria o comerciante, devidamente estabelecido, em desvantagens face a revendedores não 
inscritos. 
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI, da base de cálculo do ICMS, às operações que 
destinem mercadorias à industrialização ou à comercialização, permitir-se-á uma perfeita equalização 
da carga fiscal do imposto, a nível do consumidor fiscal, coibindo distorções nas práticas comerciais.  
É absolutamente indispensável a inclusão do parágrafo acima, pois consagra hoje vigente, 
relativamente ao ICM, dotada de desejáveis efeitos redistribuídos em favor dos Estados menos 
industrializados. A omissão da regra poderá trazer enormes prejuízos e estará em desacordo com 
todo o espirito social e de justiça que embasa o processo constituinte. 
Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários que, reunidos em 
Canela nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, concluíram acerca da importância da emenda ora 
apresentada, cuja aprovação foi unânime. 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que seja incluída um parágrafo no art. 209, 
referente ao ICMS, estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou 
comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao texto constitucional o dispositivo, de forma 
aperfeiçoada; que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem mercadorias a 
industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível 
do consumidor final; que é absolutamente indispensável a inclusão do preceito, pois consagra regra 
hoje vigente e que possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos industrializados; que a 
matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos 
em Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime.  
A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional.  
Além disso poderia ser sintetizada.  
Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização está acolhendo integralmente a letra 
proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29728 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se, do item I do § 8o. do artigo 209,  
a expressão "... em estabelecimento de contribuinte ...". 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento  “Carta de Canela”, no 
qual são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do 
Projeto. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a expressão "em estabelecimento de 
contribuinte", na disposição que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior". Justifica que a emenda possibilitaria a cobrança do imposto por ocasião do 
desembaraço aduaneiro, como vem sendo feito há anos.  
Nova versão do Projeto acolhe a pretensão. 
   
   EMENDA:29729 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 209:  
"Art. 209 - .......................  
"§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
poderá ser seletivo, em função da essencialidade  
das mercadorias e dos serviços, e será não  
cumulativo, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa a circulação de mercadorias  
ou prestação de serviço, com o montante cobrado  
nas anteriores. A isenção ou não-incidência, saldo  
determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto ou sua manutenção." 
Justificativa 
A emenda simplifica e dá maior abrangência ao dispositivo que define a sistemática do imposto sobre 
circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras cinco de igual teor, propõem a simplificação do texto do § 4o. 
do art. 209, referente ao ICMS. Substitui "admitida sua seletividade" por "poderá ser seletivo"; 
suprime a expressão "pelo mesmo ou outro Estado", para a compensação do montante cobrado nas 
operações anteriores; e substitui a parte final "para compensação daquele devido nas operações ou 
prestações seguintes", referente ao crédito do imposto, por "ou sua manutenção".  
Realmente o texto proposto viria aperfeiçoar o Projeto.  
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Poderia ter até suprimido a faculdade de o imposto ser seletivo, pois não havendo proibição está 
sendo admitida.  
Nova versão do Projeto confirma o texto emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29731 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao item III do Art. 209:  
"III - Operações relativas à circulação de  
Mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda  
que iniciada no exterior." 
Justificativa 
A redação proposta dá maior abrangência ao ICMS no que diz respeito às operações de importação, 
isto é, alcança, também, os serviços iniciados no exterior.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a explicitação da abrangência do ICMS para a circulação de 
mercadorias iniciadas no exterior também seja aplicada para a prestação de serviços, já que estes 
estão sendo integrados ao ICM no Projeto de Constituição.  
A permanecer a fusão do ISS ao ICM, afigura-se razoável que a incidência também atinja os serviços 
cuja prestação é iniciada no exterior.  
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:29732 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do § 7o. do artigo 209 a expressão  
"reputando-se operações e prestações internas as  
interestaduais realizadas para consumidor final de  
mercadorias e serviços."  
Acrescente-se um novo parágrafo ao Art. 209  
como oitavo e renumere-se os demais.  
"§ 8o. - Na hipótese de operações  
interestaduais caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual." 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
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mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir no § 7º do art. 209, a parte final que reputa 
como operações intraestaduais as interestaduais realizadas para consumidor final, para fins de 
incidência do ICMS, aditando novo parágrafo em que atribui ao Estado da localização do destinatário 
o imposto correspondente à diferença entre as alíquotas internas e interestadual.  
Justifica ser fundamental ao sistema federativo o princípio que veda aos estados estabelecer 
diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino; que, se mantidas as 
disposições do Projeto, ocorrerão graves desigualdades, implicando em sensíveis prejuízos tanto aos 
Estados e Municípios como a fabricantes e fornecedores; que a proposição contida na emenda 
atenda a todos os Estados, conforme Carta de Canela.  
O detalhamento dessas incidências melhor caberia no Código Tributário.  
Nova versão do Projeto reitera a letra anterior. 
   
   EMENDA:29733 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se nova redação ao início III do artigo 209:  
"III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, sobre a prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior, e sobre energia elétrica." 
Justificativa 
A emenda proposta visa a: 

1 Propiciar a incidência do ICMS também sobre serviços apresentados no exterior e 
destinados a estabelecimento situado no País.  

2 Incluir no campo de incidência do ICMS a energia elétrica, haja vista não constituir 
“serviço” e sua classificação como “mercadoria” ser passível de discussões. 

Sem alterar os objetivos do Substitutivo, a alteração supra aperfeiçoará o dispositivo constitucional.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer explicitar no imposto estadual sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, que a incidência ocorreria ainda que iniciadas no exterior, quer a circulação de 
mercadorias, quer a prestação de serviços, enquanto que o Projeto faz tal referência só para as 
mercadorias. Além disso, pretende que ICMS deva atingir, expressamente, a energia elétrica, por 
entender que não constitui serviço enquanto que a classificação como mercadoria seria passível de 
discussões.  
O projeto de Constituição subentende que energia elétrica é serviço ou mercadoria, tanto que 
estabelece imunidade sobre ela, quanto ao ICMS (§ 8o., II, b). A energia elétrica seria uma 
mercadoria, na qualidade de objeto de compra e venda, enquanto, pois, for transacionada 
economicamente.  
Por conseguinte, a explicitação seria desnecessária. Caberia, contudo, emenda supressiva da 
pretendida não incidência.  
Quanto à prestação de serviços, parece realmente não haver consistência ao tratá-la diferentemente 
das operações de circulação de mercadorias iniciadas no exterior, a prevalecer a fusão do ICM e ISS. 
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
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   EMENDA:29844 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209 - TÍTULO VII -  
CAP. I - SEÇÃO IV  
Inclua-se, no art. 209 e onde couber, o seguinte parágrafo:  
"§ - O imposto de que trata o item III não  
compreende o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, - quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos." 
Justificativa 
Reintegra-se ao texto Constitucional o dispositivo suprimido pelo primeiro substitutivo do relator da 
Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada.  
De fato, a redação que originalmente constava no projeto de Constituição permitiria a prática, já a 
nível constitucional, de evasão tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente 
ao consumidor final, o ICMS seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em 
desvantagem em relação a revendedores não inscritos. 
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS ás operações que 
destinem mercadorias a industrialização ou a comercialização, permitir-se-á uma perfeita equalização 
da carga fiscal do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
É absolutamente indispensável a inclusão do parágrafo acima, pois consagra regra hoje vigente 
relativamente ao ICM e que possui desejáveis efeitos redistributivos em favor dos Estados menos 
industrializados. A omissão da regra poderá trazer enormes prejuízos e estará em desacordo com 
todo o espirito social e de justiça que embasa o processo Constituinte.  
Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, concluíram acerca da importância da 
emenda ora apresentada, cuja aprovação foi unânime.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que seja incluída um parágrafo no art. 209, 
referente ao ICMS, estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou 
comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao texto constitucional o dispositivo, de forma 
aperfeiçoada; que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem mercadorias a 
industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível 
do consumidor final; que é absolutamente indispensável a inclusão do preceito, pois consagra regra 
hoje vigente e que possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos industrializados; que a 
matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos 
em Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime.  
A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional.  
Além disso poderia ser sintetizada.  
Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização está acolhendo integralmente a letra 
proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29845 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 209, TÍTULO VII;  
CAP. I, SEÇÃO IV  
Dê-se nova redação ao item III do art. 209:  
"III - Operações relativas à Circulação de  
Mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior." 
Justificativa 
A redação proposta dá maior abrangência ao ICMS no que diz respeito às operações de importação, 
isto é, alcança, também, os serviços iniciados no exterior.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a explicitação da abrangência do ICMS para a circulação de 
mercadorias iniciadas no exterior também seja aplicada para a prestação de serviços, já que estes 
estão sendo integrados ao ICM no Projeto de Constituição.  
A permanecer a fusão do ISS ao ICM, afigura-se razoável que a incidência também atinja os serviços 
cuja prestação é iniciada no exterior.  
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:29846 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. 209, § 4o., TÍT.  
VII, CAP. I, SEÇÃO IV  
Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 209:  
"Art. 209 - ................................  
............................................  
"§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
poderá ser seletivo, em função da essencialidade  
das mercadorias e dos serviços, e será não  
cumulativo, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa a circulação de mercadorias  
ou prestação de serviços, com o montante cobrado  
nas anteriores. A isenção ou não-incidência, salvo  
determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto ou sua manutenção." 
Justificativa 
A emenda simplifica e dá maior abrangência ao dispositivo que define a sistemática do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras cinco de igual teor, propõem a simplificação do texto do § 4o. 
do art. 209, referente ao ICMS. Substitui "admitida sua seletividade" por "poderá ser seletivo"; 
suprime a expressão "pelo mesmo ou outro Estado", para a compensação do montante cobrado nas 
operações anteriores; e substitui a parte final "para compensação daquele devido nas operações ou 
prestações seguintes", referente ao crédito do imposto, por "ou sua manutenção".  
Realmente o texto proposto viria aperfeiçoar o Projeto.  
Poderia ter até suprimido a faculdade de o imposto ser seletivo, pois não havendo proibição está 
sendo admitida.  
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Nova versão do Projeto confirma o texto emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29847 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULO VII - CAP. I - SEÇÃO IV  
Dê-se ao item I do § 5o. do art. 209 a seguinte redação:  
I - Incidirá:  
a - sobre a entrada, no estabelecimento, de  
mercadoria importada do exterior, inclusive quando  
se tratar de bem destinado a consumo e ao fixo do  
estabelecimento importador, permita a cobrança no  
momento do desembaraço aduaneiro;  
b - sobre serviços prestados no exterior,  
quando destinados a estabelecimento situado no País. 
Justificativa 
Hoje ganha corpo a tese de que a antecipação do imposto depende de permissivo constitucional.  
A presente emenda visa resguardar prática salutar e relevante que vem sendo adotada, de há muito.  
Vigora, há vários anos, com reais benefícios para o controle da cobrança de imposto, o critério de ser 
exigido por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados impostos de competência da 
União. A redação proposta, permitirá manter-se essa prática que tem proporcionando resultados 
altamente positivos, sem qualquer prejuízos para os contribuintes.  
A cobrança antecipada em questão é fundamental, notadamente, em se tratando de importação em 
que a mercadoria ingresse no território nacional por portos de outro Estado. Um contribuinte do 
Paraná pode importar mercadoria pelo Porto de Santos e vendê-lo para empresa de São Paulo “Sem 
que a mercadoria ingresse fisicamente no estacionamento importador”. Nesse caso, São Paulo não 
pode exigir o imposto por que o importador é estabelecimento paranaense e o Paraná tem dificuldade 
em fazê-lo. 
Parecer:   
   A emenda inclusa pretende permitir a cobrança do ICMS, nas importações do exterior, no momento 
do desembaraço aduaneiro, ao invés de por ocasião da entrada da mercadoria no estabelecimento 
do contribuinte. Justifica que a modificação proposta permitirá manter-se essa prática (art. 209, § 
8o., I).  
Nova versão do Projeto acolhe a pretensão, ao suprimir a referência da entrada "em estabelecimento 
de contribuinte".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29848 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: ARTIGO 209, § 5o. - II,  
TÍTULO VII, CAPÍTULO I, SEÇÃO IV  
Suprima-se o Inciso II do § 5o. do Artigo 209. 
Justificativa 
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A fixação pelo Senado Federal de alíquotas de impostos Estaduais, notadamente em operações 
internas, dentro dos limites dos Estados, afronta o Princípio Federativo, abrindo uma brecha no 
Federalismo Fiscal, um dos princípios norteadores da atual Assembleia Constituinte. 
Parecer:   
   Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência do Senado estabelecer alíquotas do 
ICMS nas operações internas, inclusive quanto à energia elétrica, aos minerais, ao petróleo e aos 
combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo. Nesse sentido, reivindicam a supressão do 
item II do § 5. do Art. 209 do Projeto de Constituição.  
Justificam os autores das Emendas que a fixação, pelo Senado, de alíquotas de impostos estaduais, 
notadamente em operações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio federativo, norteador 
da Assembléia Constituinte; que o dispositivo entra em choque com o espírito que preside à 
edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os Estados e sua autonomia; que no 
regime federativo deve ser preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a interferência do 
Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; que não se justifica resolução do Senado sobre 
alíquotas internas de impostos estaduais; e que cabe aos Estados legislarem sobre as operações do 
ICMS.  
Sob o aspecto do Sistema Federativo, afiguram-se procedentes as arguições dos autores das 
Emendas. De resto, a autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equilíbrio na administração 
dos impostos que lhes cabem.  
Nova versão mantém só os minerais. 
   
   EMENDA:29849 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. 209 - TÍTULO VII -  
CAP I - SEÇÃO IV  
Emenda substitutiva do parágrafo 7o., do artigo 209 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 7o., do artigo  
209, acrescentando-se dois parágrafos, com os nºs 8o e 9o e renumerando-se os demais.  
§ 7o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 8o. - Em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário for contribuinte do Imposto;  
II - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 9o. - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
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Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer reformular o § 7º. do art. 209 do Projeto. para tanto, suprime a 
possibilidade de os Estados deliberarem em contrário no tocante à proibição de as alíquotas do 
ICMS, nas operações intra-estaduais, serem inferiores às das operações interestaduais; no que 
concerne ás operações interestaduais, manda aplicar a correspondente alíquota quando o 
destinatário for contribuinte e a alíquota interna quando não o for; e assegura ao Estado da 
localização do destinatário a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando o 
destinatário for contribuinte.  
Os detalhes em foco mostram que seria preferível tratar do assunto no Código Tributário Nacional.  
O Projeto, em nova versão, reitera a letra anterior. 
   
   EMENDA:29850 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: ARTIGO 209, TÍTULO VII,  
CAPÍTULO I SEÇÃO IV - § 8o.  
No artigo 209 do Título VII, Capítulo I,  
Seção IV, DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL; suprima-se a alínea "b" do 
Inciso II do § 8o. 
Justificativa 
A alínea “b” do Inciso II do § 8º afronta os interesses das diversas unidades federativas que exportam 
para outras PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS DERIVADOS E ENERGIA ELÉTRICA, e, entre os maiores 
prejudicados despontam Rio de Janeiro (grande produtor de petróleo e derivados), Bahia (exportador 
sobretudo de derivados de petróleo) e, notadamente o Estado do Paraná que exporta para outras 
unidades federativas dois terços da energia que produz. 
Entre outras, a não incidência do ICMS na exportação de petróleo, energia e derivados para Estados, 
e inaceitável pelas razões sequentes: 

1- Porque é tecnicamente injustificável, consagra a incidência no ponto do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios constituintes ao se remodelar o ICM; 

2- Do ponto de vista sócio-político implica em consagrar-se um absurdo que beneficiará os 
estados consumidores de energia em detrimento dos estados produtores; 

3- Notadamente no caso da energia produzida no centro-sul os estados produtores estariam, na 
verdade, sendo forçados a abrir mão de receita tributária em favor dos estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No norte/nordeste, Pará e Bahia seriam punidos porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. 

Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe, de 
plataformas marítimas ricas em petróleo. E o próprio Estado do Amazonas onde recentemente 
descobriu-se enormes lençóis petrolífero; 
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4-  Não tem sentido premiar estados consumidores em detrimento de estados produtores, pois, 
nestes a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz as custas do 
desconforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização de 
enormes áreas de terras – e, terras férteis, em sua maioria; 

5- Trata-se de casuísmo injustificável que beneficiará notadamente o estado de São Paulo, o 
estado economicamente mais forte da federação que se locupletará a custo de outros 
estados, notadamente do Paraná, pois o Paraná não poderá tributar a energia exportada para 
São Paulo. São Paulo tributará essa energia que não produziu, energia esta que será 
agregada como “insumo” no custo de indústrias paulistas cujos produtores serão consumidos 
noutros estados, inclusive Paraná. Como o ICMS se perfila como carga tributária que será 
suportada pelo consumidor final dos produtos, o que acontecerá, em termos práticos, é que 
os estados consumidores vão arcar com o ônus do imposto. O Paraná é um grande 
consumidor de produtos industrializados em São Paulo. Logo, embutidos no preço dos 
produtos que venderá ao Paraná estaria o valor do imposto sobre a energia paga em São 
Paulo. Logo, São Paulo vai exportar o imposto pertinente a uma energia que não produziu, 
para o próprio estado produtor dessa energia. 

Assim, o Paraná produz energia, nada recebe de imposto ao exportá-la, e, ainda, lhe será repassado 
(embutido no preço das mercadorias) o imposto sobre a energia paga a São Paulo. Trata-se de 
rematado absurdo. 
É, pois, oportuno, necessário e acima de tudo uma questão de justiça o acolhimento desta emenda. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 706  

 

e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:29851 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO VII - CAP. I - SEÇÃO IV  
Suprima-se a letra "b" do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo não é mais um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e 
combustíveis. Todos os demais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o álcool, 
serão normalmente tributados. 
Não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação para com os Estados 
produtores desses bens. 
Não há lógica em transferir recursos de Estados economicamente mais fracos para São Paulo que, 
no fundo, é o que visa o referido dispositivo. 
Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns casos como o de Itaipu, de Tucuruí, de 
Xingu as usinas foram construídas com recursos de União e dos Estados não deveriam ser 
compensados por isso. Embora esses investimentos tenham sido Federais, as terras desses Estados 
foram alagadas, tornando-se improdutivas, deslocando famílias, aumentando as tensões sociais e os 
contingentes de trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses Estados.  
O absurdo da proposta é que pretende que os Estados que tiveram alagados milhares de alqueiras 
de terra, não possam receber imposto a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado de São 
Paulo, não pague qualquer importância pela manutenção do crescimento de sua indústria, que se 
está fazendo às custas da desagregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem-terra. 
Nesse dispositivo estão sendo prejudicados os Estados e Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, 
Minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de 
petróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
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Além disso, Estados com potencial a ser explorado na área da energia elétrica, passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras áreas, podendo, no futuro, vir a prejudicar o próprio 
desenvolvimento do País. 
Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos quais venha a 
ser descoberto petróleo pois, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ricos, 
tributariamente continuarão pobres. 
Ademais, com a previsão do texto Constitucional de que se as alíquotas para essas mercadorias 
serão fixadas pelo Senado Federal, a imunidade é perfeitamente dispensável. 
Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
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a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:29852 APROVADA 
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. 209, § 8o., Tít. VII, CAP. I, SEÇÃO IV  
Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o. do Art. 209 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidade aos transportes urbanos de passageiros, nas áreas metropolitanas 
e microrregiões.  
A matéria deve ser decidida pelos Estados. De fato, atualmente já é prática consagrada atribuir-se 
isenções aos transportes urbanos de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo incluído 
no Substitutivo do Relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de transportes (taxis, 
inclusive os especiais, transportes de escolares, ônibus tipo “executivo”, etc.) 
Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembléias Legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência das concessões de benefícios fiscais, assegurando sempre critérios sociais. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:29853 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 209, § 8o. e § 9o., TÍTULO VII, CAPÍTULO I, SEÇÃO IV  
No artigo 209, § 8o. item II, letra "a" e §  
9o. item VI, passam a ter a seguinte redação,  
suprimindo-se o item V do § 9o.:  
Art. 209 - ..................................  
§ 8o. - ....................................  
II - ........................................  
a) - sobre operação que destinem a exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 9o. - ....................................  
VI - Prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto Constitucional e remessa do assunto para lei 
Complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, - 
de forma e evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V do § 9º do art. 209 evita a possiblidade de ressurgir a figura da isenção de 
impostos estadual mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204. 
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo às exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente conjuntura de mercado internacional permita a incidência parcial ônus fiscal.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende excluir da imunidade prometida aos produtos 
industrializados destinados ao exterior, no tocante ao ICMS, os produtos semi-elaborados definíveis 
em lei complementar (Art. 209, § 8o., II-a); e aditar na regulação por lei complementar o estorno de 
crédito, ao lado de sua manutenção relativamente a exportações (Art. 209, § 9o., VI).  
Nova versão do Projeto retira os produtos semi-elaborados da imunidade.  
O estorno de crédito de imposto é matéria infraconstitucional.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:29874 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Inciso I do § 8o., do Art. 209.  
Suprima-se, do inciso I § 8o., do Art. 209, a  
expressão "... em estabelecimento de contribuinte. 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
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A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a expressão "em estabelecimento de 
contribuinte", na disposição que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior". Justifica que a emenda possibilitaria a cobrança do imposto por ocasião do 
desembaraço aduaneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto acolhe a pretensão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29875 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
Suprima-se do § 7o. do Art. 209 a expressão  
"reputando-se operações e prestações internas  
também as interestaduais realizadas para  
consumidor final de mercadorias e serviços."  
Acrescente-se um novo parágrafos ao Art. 209  
como oitavo e renumere-se os demais.  
"§ 8o. - Na hipótese de operações  
interestaduais caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interesdatual." 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços 
adquiridos fora dela. Tais diferenças implicarão em sensíveis prejuízos, tanto aos Estados e 
Municípios como a fabricantes e fornecedores.  
Propõem-se, assim, alteração no parágrafo 7º, reservando-o para regulamentação das alíquotas nas 
operações que devem ser mantido o preceito originalmente no Projeto, mas regulando-se em outro 
parágrafo o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumir final, de tal sorte que seja mantida a carga tributária aplicável às internas, 
atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o imposto cobrado no Estado de origem e o 
normalmente cobrável nas operações internas.  
Essa proposição a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a todos 
os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Canela, documento fruto das reflexões de 
todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir no § 7º. do art. 209, a parte final que reputa 
como operações intraestaduais as interestaduais realizadas para consumidor final, para fins de 
incidência do ICMS, aditando novo parágrafo em que atribui ao Estado da localização do destinatário 
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o imposto correspondente à diferença entre as alíquotas internas e interestadual.  
Justifica ser fundamental ao sistema federativo o princípio que veda aos estados estabelecer 
diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino; que, se mantidas as 
disposições do Projeto, ocorrerão graves desigualdades, implicando em sensíveis prejuízos tanto aos 
Estados e Municípios como a fabricantes e fornecedores; que a proposição contida na emenda 
atenda a todos os Estados, conforme Carta de Canela.  
O detalhamento dessas incidências melhor caberia no Código Tributário.  
Nova versão do Projeto reitera a letra anterior. 
   
   EMENDA:29876 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Art. 209  
Inclua-se no art. 209 e onde couber, o seguinte parágrafo:  
"§ - O imposto de que trata o item III não  
compreende o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos." 
Justificativa 
Reintegra-se ao texto Constitucional o dispositivo suprimido pelo primeiro substitutivo do relator da 
Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada. 
De fato, a redação que originalmente constava no projeto de Constituição permitiria a prática, já a 
nível constitucional, de evasão tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente 
ao consumidor final, o ICMS seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em 
desvantagem em relação a revendedores não inscritos. 
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS às operações que 
destinem mercadorias a industrialização ou a comercialização, permitir-se-á uma perfeita equalização 
da carga fiscal do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
É absolutamente indispensável a inclusão do parágrafo acima, pois consagra regra hoje vigente 
relativamente ao ICM e que possui desejáveis efeitos redistributivos em favor dos Estados menos 
industrializados. A omissão da a regra poderá trazer enormes prejuízos e estará em desacordo com 
todo o espirito social e de justiça que embasa o processo Constituinte.  
Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda e de 
Finanças dos Estados, nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, concluíram acerca da importância da 
emenda ora apresentada, cuja aprovação foi unânime.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que seja incluída um parágrafo no art. 209, 
referente ao ICMS, estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou 
comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao texto constitucional o dispositivo, de forma 
aperfeiçoada; que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem mercadorias a 
industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível 
do consumidor final; que é absolutamente indispensável a inclusão do preceito, pois consagra regra 
hoje vigente e que possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos industrializados; que a 
matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos 
em Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime.  
A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional.  
Além disso poderia ser sintetizada.  
Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização está acolhendo integralmente a letra 
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proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29902 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dê-se à letra "a" do item II do § 8o. e ao  
item VI do § 9o. do artigo 209 a seguinte redação,  
suprimindo-se em consequência, o item V do § 9o.  
do mesmo artigo.  
Art. 209 - ..........................  
§ 8o. - ..............................  
II - ....................................  
a) - sobre operações que destinem  
ao exterior produtos industrializados, inclusive  
os semi-elaborados  definidos em lei complementar;  
§ 9o. - ............................  
VI - Prever casos de manutenção e de  
estorno de crédito relativamente a exportações,  
para outro Estado e para o exterior, de serviços e  
de mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto Constitucional e remessa do assunto para lei 
Complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, - 
de forma e evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V do § 9º do art. 209 evita a possiblidade de ressurgir a figura da isenção de 
impostos estadual mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204. 
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo às exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente conjuntura de mercado internacional permita a incidência parcial ônus fiscal.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende excluir da imunidade prometida aos produtos 
industrializados destinados ao exterior, no tocante ao ICMS, os produtos semi-elaborados definíveis 
em lei complementar (Art. 209, § 8o., II-a); e aditar na regulação por lei complementar o estorno de 
crédito, ao lado de sua manutenção relativamente a exportações (Art. 209, § 9o., VI).  
Nova versão do Projeto retira os produtos semi-elaborados da imunidade.  
O estorno de crédito de imposto é matéria infraconstitucional.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:29903 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 713  

 

Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 6o. do artigo 209. 
Justificativa 
Já existem, no texto constitucional do substitutivo, duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou 
benefícios: 

1 No parágrafo 7º do mesmo art. 209; 
2 E no item VII do § 9º, igualmente do artigo 209. 

Como a fixação da alíquota interestadual já é de competência do Senado Federal, esta já fixará 
igualmente a alíquota mínima para as operações internas. 
Quanto à ampliações de benefícios abaixo da alíquota mínima, é matéria a ser acordada entre os 
Estados, conforme prevê o item VII acima referido. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir o § 6º do art. 209 do Projeto de Constituição, o 
qual faculta ao Senado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas.  
Justifica que já existem duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou benefícios: § 7º do mesmo 
art. 209 e item VII do § 9º do mesmo dispositivo.  
Realmente é supérflua a disposição inquinada.  
Além disso, repetindo tradicional regra constitucional, também o art. 205 veda aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da 
procedência ou destino. Por conseguinte, hão de ser iguais as alíquotas internas e interestaduais 
do ICMS.  
Todavia, a Comissão de Sistematização está mantendo o preceito. 
   
   EMENDA:29907 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao § 3o. do artigo 209:  
" § 3o. - Relativamente ao imposto de que  
trata o item II, a competência será atribuída:  
I - Tratando-se de bens imóveis e respectivos direitos:  
a) ao Estado da localização do bem;  
b) conforme dispuser lei complementar quando  
se tratar de imóveis situados no exterior.  
II - Tratando-se de bens móveis, Títulos e Créditos:  
a) Ao Estado onde se processar o inventário  
ou arrolamento;  
b) Ao o Estado onde tiver domicílio o doador;  
c) Conforme o disposto em lei complementar  
quando se tratar de doador domiciliado fora do  
País ou de abertura de sucessão hereditária no exterior" 
Justificativa 
A redação proposta, além de dar maior clareza ao texto, supre falha contida no Substitutivo que não 
prevê a hipótese da cobrança quando o doador estiver domiciliado no exterior.  
Parecer:   
   As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do § 3o do art. 209, referente à incidência do 
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o Distrito Federal. 
Justificam que a redação que propõem dará maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se 
ressente o Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exterior.  
A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transferir à lei complementar, ou ao Código 
Tributário Nacional, a definição do Estado a que competirá o imposto nas diversas situações 
possíveis.  
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As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, merecendo acolhimento se o assunto for 
mantido no Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29912 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item I, do parágrafo 9o. do artigo 209, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
Este dispositivo é redundante face ao estabelecido na alínea “a” do item III, 197. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, propõe a supressão do item I do § 9o. do art. 209, que atribui 
à lei complementar, quanto ao ICM, "indicar outras categorias de contribuintes além daqueles nele 
mencionadas".  
Justificam as emendas que o Substitutivo suprimiu a indicação dos contribuintes do ICM no art. 209-
III; que, pois, não cabe mais a ressalva para outras categorias; que o dispositivo é redundante.  
A crítica procede. Na nova versão do Projeto, todavia, a Comissão de Sistematização está ajustando 
o texto para "definir seus contribuintes", alcançando, pois, quaisquer espécies na lei complementar 
referente ao ICM. 
   
   EMENDA:29914 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se nova redação ao parágrafo 5o. do artigo 209.  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República, por  
iniciativa de um terço de seus membros e aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá:" 
Justificativa 
No texto do Substitutivo não há previsão da iniciativa das resoluções do Senado no que diz respeito à 
fixação das alíquotas interestaduais do novo ICM.  
Cumpre dar segurança aos Estados da federação em relação a esse importantíssimo fator 
determinante de suas receitas evitando-se a iniciativa isolada decorrente de interesses restritos a um 
Estado apenas. 
Parecer:   
   A emenda inclusa quer introduzir quórum de um terço dos Senadores para a iniciativa que vise a 
fixar alíquotas do ICMS, mantido o quórum de dois terços para aprovação (§ 5o. do Art. 209). Justifica 
que cumpre dar segurança aos Estados, evitando-se iniciativa isolada.  
Data vênia, mesmo que haja iniciativa isolada, o quórum de dois terços para aprovação afasta aos 
interesses restritos a um ou poucos Estados. 
   
   EMENDA:29915 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidades aos transportes urbanos passageiros, nas áreas metropolitanas e 
microrregiões.  
A matéria deve ser concedida pelos Estados De fato, atualmente já é pratica consagrada atribuir-se 
isenção aos transportes de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo incluído no 
substitutivo do relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de transportes (táxis, 
inclusive os especiais, transportes de escolares, ônibus tipo “executivo”, etc). 
Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembleias legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência da concessão de benefícios fiscais, assegurado sempre critérios sociais. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:30007 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Ao inciso I, § 8o., do artigo 209, inclua-se a seguinte alínea:  
"a) incidirá também sobre as operações de  
saída de mercadorias de cada unidade produtora,  
industrial ou comercial, para qualquer outra,  
ainda que pertencentes a uma mesma pessoa, física  
ou jurídica, e situadas em um mesmo imóvel." 
Justificativa 
A Emenda visa a atender relevante interesse da maioria dos Estados, externado pelos Secretários de 
Fazenda, quando da reunião do Conselho de Política Fazendária – COFAZ, realizada em Brasília, no 
último dia 18 de agosto. 
O acolhimento da proposição, sugerida pelo Luiz Dantas Lima, digno Secretário da Fazenda do 
Estado do Alagoas, importa no efetivo e indispensável fortalecimento dos combalidos tesouros 
estaduais. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer aditar na incidência do ICMS "as operações de saída de mercadorias de 
cada unidade produtora, industrial ou comercial, para qualquer outra, ainda que pertencentes a uma 
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mesma pessoa física ou jurídica e situadas em um mesmo imóvel "(art. 209, § 8o., I).  
Justifica que visa a atender relevante interesse da maioria dos Estados, externado por Secretários de 
Fazenda na reunião de 18/08/87 em Brasília.  
Dizendo-se que o ICM é devido pela circulação, a proposta tem sua razão de ser, a fim de conferir 
tratamento econômico igual aos fenômenos.  
Nova versão do Projeto modifica a redação do dispositivo invocado mas não acolhe a pretensão. 
   
   EMENDA:30056 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Item V do § 9o, do Art. 209  
Suprima-se do texto constitucional, o item V do § 9o, do art. 209. 
Justificativa 
A retirada do item V do § 9º evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contraindo o disposto no item III do Art. 204. 
Parecer:   
   As três emendas inclusas querem que seja suprimido o ITEM V do § 9o. do art. 209, o qual confere 
à lei complementar "excluir da incidência do imposto (ICM), nas exportações para o exterior, serviços 
e outros produtos além dos mencionados na alínea "a" do item II do parágrafo 8o.".  
Justificam que a União já exclui tal incidência no caso dos industrializados, mas reconhecendo o 
prejuízo para os Estados estabelece formas de pretensa compensação e que agora quer ter 
possibilidade de fazer o mesmo indiscriminadamente, sem oferecer contrapartida; que seria 
excessivo deixar aberta nova possibilidade nesse campo, o que significaria ferir a autonomia 
estadual, macular o ideal federativo e resistir à descentralização; e que os eventuais sucessos da 
balança comercial não podem ser conquistados às custas do combalimento dos recursos estaduais; 
que a retirada do item evita a possibilidade de ressurgir a isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando o disposto no art. 204, item III, que veda à União conceder isenções de  
tributos alheios à sua competência.  
São ponderáveis os argumentos expostos. Examinando-os, a Comissão de Sistematização decidiu 
manter a letra anterior.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30057 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Item VI do § 9o. do Art. 209  
Dê-se ao item VI do § 9o. do Art. a seguinte redação:  
"Art. 209 - ................................  
§ 9o. - ....................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias." 
Justificativa 
Inclui-se a expressão “estorno” do texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo às exportações, sem que essa política comprometa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 717  

 

excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado internacional permita a incidência parcial do ônus fiscal. 
Parecer:   
   As duas Emendas apenas desejam acrescentar os casos de estorno de IPI, ao lado dos de 
manutenção, relativamente a exportações, para outro Estado e para o exterior, de serviços e de 
mercadorias, no que concerne ao ICMS (art. 209, § 9o., VI).  
Justifica a inclusão para dar maior flexibilidade para que sejam definidas políticas de estímulo às 
exportações, sem que comprometa excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no 
caso de produtos cuja conjuntura de mercado internacional permita a incidência parcial do 
ônus fiscal.  
O parágrafo em questão já contém demasiada explicitação, para um texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30058 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Letra "a" do item II, do § 8o. do Art. 209  
Dê-se à letra "a", do item II, do § 8o. do  
Art. 209 a seguinte redação:  
"Art. 209 - ................................  
§ 8o. - ....................................  
a) - sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi--  
elaborados, definidos em lei complementar;" 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feito com cautela e discriminação, de 
forma a evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer excluir os produtos semi-elaborados, definíveis em lei 
complementar, da imunidade prometida aos produtos industrializados destinados ao exterior, no 
tocante à incidência do ICMS (Art. 209, § 8o. II, a).  
Justifica que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo, tendo sido fonte de abusos 
e de intermináveis demandas judiciais, transferindo-se o assunto à lei complementar.  
Talvez fosse melhor transferir todas as isenções à lei complementar e à lei ordinária de cada Estado 
tributante.  
Nova versão do Projeto retira da imunidade os produtos semi-elaborados.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:30271 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização.  
Suprima-se a letra b do item II do § 8o. do Art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo em causa exclui da incidência do imposto estadual (ICMS) as operações que destinem 
a outro Estado petróleo, inclusive combustíveis dele derivados, e energia elétrica. 
Trata-se de uma discriminação contar os Estados produtores desses bens. Não se compreende esse 
casuísmo, considerando que todos os demais produtos, inclusive combustíveis, como o carvão e o 
álcool, serão normalmente tributados nas operações interestaduais. 
Por essa norma, serão prejudicados os Estados do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e outros, 
fornecedores de energia elétrica. 
Não só os Estados petrolíferos ou detentores de potenciais de energia elétrica, mas também os seus 
Municípios sairão perdendo, caso se mantenha o preceito questionado, uma vez que aos Municípios 
serão destinados 25% do produto da arrecadação do imposto (ICMS). 
Vale recordar que, antes da instituição do imposto único sobre combustíveis, pela Lei Constitucional n 
4, de 1940, competia aos Estados a tributação dessas mercadorias, tanto nas operações internas, 
como nas interestaduais. 
Com a extinção do imposto único, prevista no Projeto da futura Carta, a razão da história milita em 
favor do restabelecimento da competência estadual para cobrar tributo sobre a venda desses bens, 
inclusive quando destinados a consumo em outra unidade da Federação. 
A técnica de tributação sobre o valor acrescido, que é um aperfeiçoamento em relação ao antigo 
imposto de vendas e consignações, evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além 
disso, a divisão equitativa da receita tributária entre Estados produtores e consumidores. 
Não se justifica, portanto, a diversidade de tratamento para os combustíveis mencionados e a energia 
elétrica. 
Finalmente, a faculdade, deferida ao Senado da República, de fixar as alíquotas interestaduais, será 
suficiente para afastar os riscos de uma tributação excessivamente elevada. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
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entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:30298 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Título VII  
Capítulo I  
Seção IV  
Art. 209 - Parágrafo 1o.  
Eliminar o parágrafo, por inteiro 
Justificativa 
A proposição é inaceitável pelos seguintes motivos: 
1º) É de uso optativo, sem que sejam previstas as condições em que possa ocorrer e, portanto, 
arbitrário.  
2º) Não se constitui em tributo, mas num adicional a um tributo.  
Parecer:  
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
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competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
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que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:30320 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item I do art. 209 e acrescente-se o item VI ao art. 207:  
VI - propriedade territorial rural; 
Justificativa 
Sendo a reforma agrária de competência da União, convém entregar a essa mesma esfera de 
governo a administração desse imposto. 
Parecer:   
   A pretensão desta Emenda transferindo o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da 
competência dos Estados e do Distrito Federal para a competência da União, realmente servirá 
melhor como instrumento da reforma agrária.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:30466 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- Inciso I, do art. 209.  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural. Assim verdadeiras mansões 
construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do artigo 210, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estadual da municipal quanto à 
tributação da propriedade.  
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Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado como para o Município, através das alterações 
ocorridas quanto aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que reverteria aos 
Estados, seja estendido para a Propriedade Predial, a fim de se compatibilizar com o imposto 
municipal sobre a propriedade predial e territorial urbana e permitir a inclusão, na incidência rural, de 
mansões construídas em fazendas.  
A proposição aperfeiçoaria e alargaria o campo de incidência sobre a propriedade rural, sendo a 
decisão unicamente política. Pela Constituição de 1891, os Estados detinham competência para 
cobrar o Imposto sobre Imóveis Rurais e Urbanos, sem distinção entre prédios e terras. A 
Constituição de 1934 conferiu aos Municípios o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana e preservou para os Estados o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Por conseguinte, 
a tributação sobre a propriedade rural está limitada às terras mais por tradição e porque elas 
constituem o instrumento mais visado.  
Nova versão do Projeto mantém o imposto só sobre terras. 
   
   EMENDA:30552 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Inciso I, do Art. 209  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural.  
Assim, verdadeiras mansões construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do art. 210, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estatal da municipal quanto à 
tributação da propriedade. 
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado com para o Município, através das alterações 
ocorridas quantos aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que reverteria aos 
Estados, seja estendido para a Propriedade Predial, a fim de se compatibilizar com o imposto 
municipal sobre a propriedade predial e territorial urbana e permitir a inclusão, na incidência rural, de 
mansões construídas em fazendas.  
A proposição aperfeiçoaria e alargaria o campo de incidência sobre a propriedade rural, sendo a 
decisão unicamente política. Pela Constituição de 1891, os Estados detinham competência para 
cobrar o Imposto sobre Imóveis Rurais e Urbanos, sem distinção entre prédios e terras. A 
Constituição de 1934 conferiu aos Municípios o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana e preservou para os Estados o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Por conseguinte, 
a tributação sobre a propriedade rural está limitada às terras mais por tradição e porque elas 
constituem o instrumento mais visado.  
Nova versão do Projeto mantém o imposto só sobre terras. 
   
   EMENDA:30582 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Substitutivo do Relator  
Título VII da Tributação - Capítulo I  
Seção IV -  
Art. 209, I - Suprima-se: 
Justificativa 
Mesmo o retrógrado anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica reconhece que a Reforma 
Agrária é da competência da União (Art. 246). 
Acresce, que é da competência da União legislar sobre o direito agrário e desapropriação (Art. 32, III).  
Os títulos da dívida agrária têm sido e serão na nova Lei Maior da emissão da União.  
A desapropriação por sinal deverá ser de competência do Primeiro Ministro (Art. 246).  
Assim não tem sentido atribuir aos Estados o Imposto Territorial Rural, que deve permanecer na 
competência da União.  
Parecer:   
   A presente emenda pretende manter na competência da União o Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural, com vistas  à reforma agrária.  
O ITR pertenceu aos Estados de 1934 a 1961 quando passou aos Municípios pela Emenda no. 5/61, 
de 1962 a 1965, tendo sido absorvido pela União a partir de 1965 por efeito da Emenda no. 10/64, 
precisamente sob a alegação de utilizar o tributo para promover uma Reforma Agrária.  
Entretanto, foi em mãos da União que o ITR teve a pior administração possível. Durante os 18 anos 
de 1966 a 1983 -de que existem dados publicados - o INCRA omitiu-se na cobrança de mais de 78% 
dos débitos lançados. Esse descumprimento da lei privilegiou 19 empresas rurais, 238 latifúndios por 
dimensão e 2741 latifúndios por exploração (Gazeta Mercantil de 1/11/85 e DCN, Seção II, de 
6/6/85).  
Simultaneamente, prejudicou os Municípios, porque a eles a Constituição atribuía o produto da 
arrecadação. Esse tráfico de influência é pior quanto maior a centralização tributária, conforme os 
fatos demonstraram, e invalidou os propósitos reformistas.  
A tributação rural para uso adequado do solo tanto pode ser feita pela União pelos Estados ou 
Municípios. Isso não tolhe ações desapropriatórias pela União, para redistribuição de terras 
subaproveitadas.  
Nova versão do Projeto mantém o ITR na União. 
   
   EMENDA:30725 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   I - Dê-se ao § 6o. do art. 209 a seguinte redação:  
"Art. 209  
§ 6o. o Senado da República, mediante  
resolução aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecerá alíquotas mínimas e máximas  
nas operações internas não compreendidas no item  
II do parágrafo anterior".  
II - Inclua-se onde couber, nas Disposições  
Transitórias, no Título X seguinte artigo:  
"Art. Enquanto não fixada as alíquotas de que  
tratam os §§ 5o. e 6o. do art. 209, continuam a  
ser aplicadas as constantes da legislação  
atualmente em vigor". 
Justificativa 
Assim como a fixação de alíquotas mínimas do ICMPS, nas operações internas, visa prevenir o 
surgimento de “guerras” fiscais entre os Estados, a previsão de que essa competência do Senado 
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Federal seja estendida ao estabelecimento de alíquotas máximas de ICMS, nas referidas operações, 
tem por objetivo evitar o aumento desmedido da carga tributária indireta, e seus indesejáveis reflexos 
no índice geral de preços. 
Parecer:   
   A Emendas inclusas querem que o Senado estabeleça alíquotas mínimas e máximas, ao invés de 
só mínimas, para o ICMS incidente nas operações internas.  
O Projeto, repetindo tradicional regra das Constituições brasileiras, veda que os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios estabeleçam diferença tributária entre bens e serviços, em razão da 
procedência ou destino.  
A Comissão de Sistematização está mantendo só as alíquotas mínimas, em acatamento à autonomia 
federativa.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:30790 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, § 8o., inciso II  
Inclua-se no Artigo 209, Parágrafo 8o.,  
Inciso II, o seguinte item d:  
Art. 209 - ......................... 
d) sobre a extensão de incentivos à  
exportação ao setor de serviços de engenharia,  
inclusive isenção de impostos no País e não  
incidência de contribuições já pagas nos países  
onde se execute os serviços. 
Justificativa 
A Constituição deve reconhecer a importância das empresas de serviços técnicos de engenharia para 
o advento no Brasil da sociedade pós-industrial.  
A exportação de equipamentos se faz de forma eficiente sempre que as empresas nacionais de 
serviços de engenharia conseguem vender seus produtos no exterior.  
Parecer:   
   A inclusa emenda pretende incluir na imunidade prevista para o ICMS "a extensão de incentivos à 
exportação ao setor de serviços de engenharia, inclusive isenção de impostos no país e não 
incidência de contribuições já pagas nos países onde se execute os serviços" (art. 209, § 8o., II, d).  
Justifica que a constituição deve reconhecer a importância das empresas de serviços técnicos de 
engenharia para o advento no Brasil da sociedade pós-industrial.  
A emenda - data vênia - é confusa, misturando incentivos à exportação, outros impostos e 
contribuições, quando o art. 209 trata apenas dos impostos atribuídos aos Estados.  
As isenções e extensões de incentivos são mais próprios da lei comum de cada pessoa 
constitucional. 
   
   EMENDA:30932 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Complementar  
Art. 209 - Item II  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
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quaisquer bens ou direitos, cujas alíquotas serão progressivas".  
Dê-se a seguinte redação:  
"transmissão "causa mortis" e doação de bens  
imóveis ou de direitos sobre os mesmos, cujas  
alíquotas serão progressivas, por quinhão, na  
razão inversa do grau de parentesco e dentro de  
limites definidos em lei complementar". 
Justificativa 
A incidência da “causa mortis” sobre bens moveis e diretos em geral é desaconselhável, sobretudo no 
caso de direitos societários devido ao fato de criar dificuldades sérias para a continuidade e 
sobrevivência das empresas desestimulando a livre iniciativa.  
A limitação na progressividade das alíquotas, mediante lei complementar federal, é providencia que 
se impõe, para que poderão desestimular a poupança e criar situações ou desigualdades regionais 
num regime federativo.  
A progressividade prevista no Substitutivo somente se justifica se vier a ser estabelecida em função 
do quinhão e na razão inversa do parentesco. 
Parecer:   
   A emenda presente quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos sobre os mesmos e que a progressividade seja estabelecida por 
quinhão, na razão inversa do grau de parentesco e dentro de limites definidos em lei complementar.  
Quanto à limitação aos bens imóveis, certo é que será de fiscalização impossível, ou de custo 
superior ao benefício, a transmissão e doação de bens móveis, constituindo fator dificultador os 
presentes.  
No que concerne ao critério da progressividade, é matéria de lei comum, de cada Estado Federado, 
em respeito ao princípio federativo. 
   
   EMENDA:30956 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item I, do parágrafo 9o. do Art. 209, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
Este dispositivo é redundante, face ao restabelecimento na alínea “a”, do item III, do artigo 197. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, propõe a supressão do item I do § 9o. do art. 209, que atribui 
à lei complementar, quanto ao ICM, "indicar outras categorias de contribuintes além daqueles nele 
mencionadas".  
Justificam as emendas que o Substitutivo suprimiu a indicação dos contribuintes do ICM no art. 209-
III; que, pois, não cabe mais a ressalva para outras categorias; que o dispositivo é redundante.  
A crítica procede. Na nova versão do Projeto, todavia, a Comissão de Sistematização está ajustando 
o texto para "definir seus contribuintes", alcançando, pois, quaisquer espécies na lei complementar 
referente ao ICM. 
   
   EMENDA:30957 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação à alínea "b", do item II, do § 8o., do artigo 209.  
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"Art. - .........................  
II - .............................  
"B) sobre operações que destinem a outro  
Estado petróleo, inclusive combustível líquidos e  
gasosos dele derivados, álcool combustível e energia elétrica. 
Justificativa 
Pelos mesmos motivos que os demais combustíveis devem ser tributados nas operações 
interestaduais, também o álcool combustível deve ter esse tratamento. 
Parecer:   
   A inclusa emenda inclui o álcool combustível na imunidade pretendida para o petróleo, os 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e a energia elétrica, no tocante ao ICMS nas 
operações que destinem os produtos a outros estados.  
Justifica que o álcool combustível deve ter o mesmo tratamento que os demais combustíveis.  
Dezenas de Constituintes defenderam a supressão da não incidência em foco, ao invés de sua 
extensão, por ferir os Estados produtores e a autonomia federativa.  
Nova versão do Projeto de Constituição está mantendo a imunidade questionada, sem incluir o álcool 
combustível. 
   
   EMENDA:30958 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao § 4o. do Art. 209.  
"Art. 209 - ........................  
§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
poderá ser seletivo, em função de essencialidade  
das mercadorias e dos serviços, e será não  
cumulativo, compensando-se o que for devido em  
cada operação relativa à circulação de mercadorias  
ou prestação de serviços, com o montante cobrado  
nas anteriores. A isenção ou não-incidência,  
salvo determinação em contrário da legislação, não  
implicará crédito de imposto ou sua manutenção. 
Justificativa 
A emenda simplifica e dá maior abrangência ao dispositivo que define a sistêmica do imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras cinco de igual teor, propõem a simplificação do texto do § 4o. 
do art. 209, referente ao ICMS. Substitui "admitida sua seletividade" por "poderá ser seletivo"; 
suprime a expressão "pelo mesmo ou outro Estado", para a compensação do montante cobrado nas 
operações anteriores; e substitui a parte final "para compensação daquele devido nas operações ou 
prestações seguintes", referente ao crédito do imposto, por "ou sua manutenção".  
Realmente o texto proposto viria aperfeiçoar o Projeto.  
Poderia ter até suprimido a faculdade de o imposto ser seletivo, pois não havendo proibição está 
sendo admitida.  
Nova versão do Projeto confirma o texto emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30959 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 6o. do artigo 209. 
Justificativa 
Já existe, no texto Constitucional do substitutivo, duas regras aplicáveis às Alíquotas mínimas ou 
benefícios: 

1. No parágrafo 7º do mesmo artigo 209. 
2. E no item VII do § 9º, igualmente ao Art. 209. 

Como a fixação na alíquota interestadual já é de competência do Senado Federal, esta já fixará 
igualmente a alíquota mínima para as operações internas.  
Quanto a ampliações de benefícios, abaixo da alíquota mínima, é matéria a ser acordada entre os 
Estados, conforme prevê o item VII, do citado parágrafo 9º, do artigo 209 do Projeto. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir o § 6º. do art. 209 do Projeto de Constituição, o 
qual faculta ao Senado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas.  
Justifica que já existem duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou benefícios: § 7º. do mesmo 
art. 209 e item VII do § 9º. do mesmo dispositivo.  
Realmente é supérflua a disposição inquinada.  
Além disso, repetindo tradicional regra constitucional, também o art. 205 veda aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da 
procedência ou destino. Por conseguinte, hão de ser iguais as alíquotas internas e interestaduais 
do ICMS.  
Todavia, a Comissão de Sistematização está mantendo o preceito. 
   
   EMENDA:30960 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, no art. 209 e onde couber, o seguinte parágrafo.  
§) O imposto de que trata o item III não  
compreende o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos". 
Justificativa 
Reintegra-se ao texto Constitucional o dispositivo suprimido pelo primeiro substitutivo do relator da 
Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada. 
De fato, a redação que originariamente constava do projeto de Constituição permitiria prática, já a 
nível constitucional, de evasão tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente 
a consumidor final, o ICM seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em 
desvantagem em relação a revendedores não inscritos.  
Se outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS às operações que 
destinem mercadorias a industrialização ou a comercialização, permitir-se-á uma perfeita equalização 
da carga fiscal do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais. 
É absolutamente indisponível a inclusão do parágrafo acima, pois consagra regra hoje vigente 
relativamente ao ICM e que possui desejáveis efeitos redistribrutivos em favor dos Estados menos 
industrializados. A omissão da regra poderá trazer enorme prejuízos e estará de desacordo com o 
todo o espirito social e de justiça que embasa o processo Constituinte.  
Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários da Fazenda e de 
Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios que, reunidos em Canela nos dias 7 e 8 de 
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agosto de 1987, concluíram acerca da importância da emenda ora apresentada, cuja aprovação foi 
unânime.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que seja incluída um parágrafo no art. 209, 
referente ao ICMS, estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou 
comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao texto constitucional o dispositivo, de forma 
aperfeiçoada; que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem mercadorias a 
industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível 
do consumidor final; que é absolutamente indispensável a inclusão do preceito, pois consagra regra 
hoje vigente e que possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos industrializados; que a 
matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos 
em Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime.  
A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional.  
Além disso poderia ser sintetizada.  
Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização está acolhendo integralmente a letra 
proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:30961 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao item I, do Parágrafo 8o., do Art. 209 do Projeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 209 - .........................  
§ 8o. - ...............................  
I - incidirá sobre a entrada de mercadoria  
importada do Exterior por seu titular, inclusive  
quando se tratar de bem destinado a consumo ou  
ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre  
serviço prestado no Exterior, quando destinado a  
estabelecimento situado no País". 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestado em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento  “Carta de Canela”, no qual 
são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do Projeto. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a expressão "em estabelecimento de 
contribuinte", na disposição que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior". Justifica que a emenda possibilitaria a cobrança do imposto por ocasião do 
desembaraço aduaneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto acolhe a pretensão.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:30962 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao item III do art. 209  
"Art. 209 - .........................  
III - Operações relativas à Circulação de  
Mercadorias e sobre a prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior" 
Justificativa 
A redação proposta dá maior abrangência ao ICMS no que diz respeito às operações de importação, 
isto é, alcança, também, os servidores iniciados no exterior. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a explicitação da abrangência do ICMS para a circulação de 
mercadorias iniciadas no exterior também seja aplicada para a prestação de serviços, já que estes 
estão sendo integrados ao ICM no Projeto de Constituição.  
A permanecer a fusão do ISS ao ICM, afigura-se razoável que a incidência também atinja os serviços 
cuja prestação é iniciada no exterior.  
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:30963 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "a" do item II do § 8o. e ao  
item VI do § 9o. do art. 209 a seguinte redação:  
"art. 209 - ..........................  
§ 8o. ..................................  
II - ......................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os  
sem-elaborados, definidos em Lei Complementar;  
§ 9o. - ............................  
VI - prever casos de manutenção de estorno de  
crédito, relativamente a exportações, para outro  
Estado, e para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias." 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto Constitucional e remessa do assunto para lei 
Complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, - 
de forma e evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
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A retirada do item V do § 9º do art. 209 evita a possiblidade de ressurgir a figura da isenção de 
impostos estadual mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204. 
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo às exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente conjuntura de mercado internacional permita a incidência parcial ônus fiscal.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende excluir da imunidade prometida aos produtos 
industrializados destinados ao exterior, no tocante ao ICMS, os produtos semi-elaborados definíveis 
em lei complementar (Art. 209, § 8o., II-a); e aditar na regulação por lei complementar o estorno de 
crédito, ao lado de sua manutenção relativamente a exportações (Art. 209, § 9o., VI).  
Nova versão do Projeto retira os produtos semi-elaborados da imunidade.  
O estorno de crédito de imposto é matéria infraconstitucional.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:30964 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item V, do § 9o., do Art. 209 do Projeto. 
Justificativa 
A retirada do item V, do § 9º, evita a possiblidade de ressurgir a figura da isenção de imposto 
estadual, mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III, do art. 204, que veda à 
União conceder isenções de tributos alheios à sua competência.  
Parecer:   
   As três emendas inclusas querem que seja suprimido o ITEM V do § 9o. do art. 209, o qual confere 
à lei complementar "excluir da incidência do imposto (ICM), nas exportações para o exterior, serviços 
e outros produtos além dos mencionados na alínea "a" do item II do parágrafo 8o.".  
Justificam que a União já exclui tal incidência no caso dos industrializados, mas reconhecendo o 
prejuízo para os Estados estabelece formas de pretensa compensação e que agora quer ter 
possibilidade de fazer o mesmo indiscriminadamente, sem oferecer contrapartida; que seria 
excessivo deixar aberta nova possibilidade nesse campo, o que significaria ferir a autonomia 
estadual, macular o ideal federativo e resistir à descentralização; e que os eventuais sucessos da 
balança comercial não podem ser conquistados às custas do combalimento dos recursos estaduais; 
que a retirada do item evita a possibilidade de ressurgir a isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando o disposto no art. 204, item III, que veda à União conceder isenções 
de tributos alheios à sua competência.  
São ponderáveis os argumentos expostos. Examinando-os, a Comissão de Sistematização decidiu 
manter a letra anterior.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30965 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao inciso III do art. 209 do Projeto:  
"III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, sobre a prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior, e sobre energia elétrica". 
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Justificativa 
A emenda proposta visa a: 

1 Propiciar a incidência do ICMS também sobre serviços apresentados no exterior e 
destinados a estabelecimento situado no País.  

2 Incluir no campo de incidência do ICMS a energia elétrica, haja vista não constituir 
“serviço” e sua classificação como “mercadoria” ser passível de discussões. 

Sem alterar os objetivos do Substitutivo, a alteração supra aperfeiçoará o dispositivo constitucional.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer explicitar no imposto estadual sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, que a incidência ocorreria ainda que iniciadas no exterior, quer a circulação de 
mercadorias, quer a prestação de serviços, enquanto que o Projeto faz tal referência só para as 
mercadorias. Além disso, pretende que ICMS deva atingir, expressamente, a energia elétrica, por 
entender que não constitui serviço enquanto que a classificação como mercadoria seria passível de 
discussões.  
O projeto de Constituição subentende que energia elétrica é serviço ou mercadoria, tanto que 
estabelece imunidade sobre ela, quanto ao ICMS (§ 8o., II, b). A energia elétrica seria uma 
mercadoria, na qualidade de objeto de compra e venda, enquanto, pois, for transacionada 
economicamente.  
Por conseguinte, a explicitação seria desnecessária. Caberia, contudo, emenda supressiva da 
pretendida não incidência.  
Quanto à prestação de serviços, parece realmente não haver consistência ao tratá-la diferentemente 
das operações de circulação de mercadorias iniciadas no exterior, a prevalecer a fusão do ICM e ISS. 
Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 
   
   EMENDA:30966 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o., do Art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidades aos transportes urbanos de passageiros, nas áreas metropolitanas 
e microrregiões.  
A matéria deve ser concedida pelos Estados De fato, atualmente já é prática consagrada atribuir-se 
isenção aos transportes de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo incluído no 
substitutivo do relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de transportes (táxis, 
inclusive os especiais, transportes de escolares, ônibus tipo “executivo”, etc). 
Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembleias legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência da concessão de benefícios fiscais, assegurado sempre critérios sociais. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
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renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:30967 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se mais um parágrafo ao artigo 207, e dê-se nova redação ao inciso I, do Parágrafo  
8o., do artigo 209.  
I) "art. 207 ................................  
§ - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre as operações de crédito a que se  
refere a letra "b" do item I do parágrafo 8o. do artigo 209".  
II) "Art. 209 - .........................  
§ 8o. - ...................................  
I - incidirá:  
a) sobre a entrada de mercadoria importada do  
Exterior por seu titular, inclusive quando se  
trata de bem destinado a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, bem como sobre serviço prestado  
no Exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País.  
b) sobre operações de crédito, quando  
relativas à circulação de mercadorias e a  
prestação de serviços realizadas para consumidor final." 
Justificativa 
Sugere-se que no fornecimento de crédito direto ao consumidor final incida o imposto estadual. 
Elimina-se, assim, discriminação hoje existente, em face da legislação complementar e do atual 
sistema tributário, que prejudica os pequenos lojistas em benefício das grandes redes de lojas, 
possuidoras de financeiras próprias.  
Estas últimas levam uma grande vantagem na competição, uma vez que, nas vendas à prestação, 
sendo o crédito fornecido por uma empresa interdependente, sobre os encargos financeiros incide 
apenas o imposto federal sobre operações de crédito, cujas alíquotas são inferiores a do imposto 
estadual.  
Já as pequenas lojas, que financiam com capital de giro próprio as vendas de crediário, são 
obrigadas a pagar o imposto estadual sobre o valor total do contrato, dado que a respectiva base de 
cálculo é o valor da operação, ou seja, o preço cobrado do consumidor.  
Uma alternativa seria reduzir-se a incidência do ICM nas vendas à prestação. Mas estaria sendo 
aberta uma porta enorme para a sonegação do imposto estadual, pois não há controle sobre o custo 
dos encargos financeiros, principalmente em épocas de inflação elevada.  
Visando eliminar essa distorção, propõe-se que o imposto em questão incida também sobre o credito 
de competência, disciplinar a matéria, de sorte a compatibilizar com a do imposto federal de que trata 
o item V, do artigo 207. 
Parecer:   
   A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributário atualmente adotado pelos 
Constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30968 APROVADA 
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 Supressiva  
Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidades aos transportes urbanos passageiros, nas áreas metropolitanas e 
microrregiões.  
A matéria deve ser concedida pelos Estados De fato, atualmente já é pratica consagrada atribuir-se 
isenção aos transportes de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo incluído no 
substitutivo do relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de transportes (táxis, 
inclusive os especiais, transportes de escolares, ônibus tipo “executivo”, etc). 
Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembleias legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência da concessão de benefícios fiscais, assegurado sempre critérios sociais. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:30969 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 209 mais um parágrafo, assim redigido:  
"§ - O imposto de que trata o item III, não  
compreende o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
à industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos". 
Justificativa 
Reintegra-se ao texto Constitucional o dispositivo suprimido pelo primeiro substitutivo do Relator da 
Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada.  
De fato, a redação que originariamente constava do projeto de Constituição permitiria a prática, já a 
nível constitucional, de evasão tributária.  
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Assim, em operações realizadas por fabricantes, diretamente a consumidor final, o ICMS seria parcial 
e colocaria o comerciante, devidamente estabelecido, em desvantagens face a revendedores não 
inscritos. 
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI, da base de cálculo do ICMS, às operações que 
destinem mercadorias à industrialização ou à comercialização, permitir-se-á uma perfeita equalização 
da carga fiscal do imposto, a nível do consumidor fiscal, coibindo distorções nas práticas comerciais.  
É absolutamente indispensável a inclusão do parágrafo acima, pois consagra regra hoje vigente, 
relativamente ao ICM, dotada de desejáveis efeitos redistribuídos em favor dos Estados menos 
industrializados. A omissão da regra poderá trazer enormes prejuízos e estará em desacordo com 
todo o espirito social e de justiça que embasa o processo constituinte. 
Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários que, reunidos em 
Canela nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, concluíram acerca da importância da emenda ora 
apresentada, cuja aprovação foi unânime. 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que seja incluída um parágrafo no art. 209, 
referente ao ICMS, estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou 
comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao texto constitucional o dispositivo, de forma 
aperfeiçoada; que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem mercadorias a 
industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível 
do consumidor final; que é absolutamente indispensável a inclusão do preceito, pois consagra regra 
hoje vigente e que possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos industrializados; que a 
matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos 
em Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime.  
A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional.  
Além disso poderia ser sintetizada.  
Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização está acolhendo integralmente a letra 
proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:30977 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao § do art. 209, do Projeto.  
"§ 3o. - Relativamente ao imposto de que  
trata o item II, a competência será atribuída.  
I - Tratando-se de bens imóveis e respectivos direitos:  
a) ao Estado da localização do bem:  
b) conforme dispuser lei complementar quando  
se tratar de imóveis situados no exterior.  
II - Tratando-se de bens móveis, títulos e créditos:  
a) ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento.  
b) ao Estado onde tiver domicílio o doador.  
c) conforme o disposto em lei complementar,  
quando se tratar de doador domiciliado fora do  
País ou de abertura de sucessão hereditária no exterior. 
Justificativa 
A redação proposta, além de dar maior clareza ao texto, supre falha contida no substitutivo, que não 
prevê a hipótese da cobrança, quando o doador estiver domiciliado no exterior.  
Parecer:   
   As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do § 3o. do art. 209, referente à incidência do 
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Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o Distrito Federal. 
Justificam que a redação que propõem dará maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se 
ressente o Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exterior.  
A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transferir à lei complementar, ou ao Código 
Tributário Nacional, a definição do Estado a que competirá o imposto nas diversas situações 
possíveis.  
As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, merecendo acolhimento se o assunto for 
mantido no Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31075 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 209, § 1o.:  
"§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional ao imposto sobre a  
renda e proventos de qualquer natureza - até o  
limite de cinco por cento, do valor do imposto  
devido à União por pessoas físicas ou jurídicas  
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios." 
Justificativa 
Este dispositivo deve ser excluído pois eleva consideravelmente a carga tributária, principalmente 
para as pessoas jurídicas com balanço único na sede da empresa. 
Além disso, este dispositivo criará certa competitividade entre os estados.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
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uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:31098 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê a seguinte redação ao inciso II do § 5o. e  
a alínea "b", do inciso II, do parágrafo VIII, do artigo 209.  
Art. 209 - ................ 
§ 5o. - ..................... 
II - As alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica e minerais.  
§ 6o. - .................... 
§ 7o. - ..................... 
§ 8o. - ..................... 
II - ........................ 
A - ........................ 
B - Sobre operações relativas a lubrificantes  
e combustíveis líquidos e gasosos utilizados no  
meio de transporte e sobre operações que destinem  
a outros Estados energia elétrica. 
Justificativa 
A redação da forma como foi elaborada no substituto retirará os recursos indispensáveis a 
manutenção e conservação da malha viária do nosso País, que já vem se deteriorando 
gradativamente, por não possuir, os órgãos competentes, recursos suficientes para mantê-la. 
Consideramos como melhor fonte de se auferir receita, a proveniente de setor de transporte, ou seja, 
advinda dos combustíveis e lubrificantes, pois estes são consumidos na mesma proporção em que é 
utilizado o sistema viário. 
Ressaltamos que a época em que havia vinculação com o IUCLG, é que ocorreu o maior número de 
construção de estradas e as já existentes foram mantidas dentro dos padrões de conservação 
exigidos. Após a sua extinção iniciou-se todo o processo de degradação das mesmas. 
É preciso que se mantenha formas de auferir recursos para dar novamente condições ideais de 
tráfico as nossas rodovias e podermos ampliá-las. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, da atribuição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas operações intra-
estaduais (art. 209, § 5º., II) e, no tocante à imunidade do mesmo imposto, prevista para operações 
que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia 
elétrica, substitui-a para as operações relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis líquidos e 
gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios de transportes (portanto sejam destinados a 
outros Estados ou não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia elétrica (art. 209, § 
8º., II. b).  
Justifica que o sistema viário nacional foi construído e vinha sendo mantido mediante recursos 
vinculados oriundos dos combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera adequado 
porquanto o consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário.  
Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e deteriorar quando extinta a vinculação do 
imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos.  
Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo Senado, de impostos estaduais, interfere na 
autonomia federativa dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais. A vinculação de 
impostos a fins específicos vem da origem histórica dos tributos e não se constitui em aberração, 
malgrado o Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos orçamentos públicos.  
No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria deixar o assunto para as Constituições dos 
Estados. Não o fazendo o Projeto, poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31123 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARCIAL  
Exclui do Título VI, Capítulo III, Seção IV, do art. 209, § 6o. a parte final que, em  
consequência ficará com a seguinte redação:  
Título VI  
Capítulo II  
Seção IV  
Art. 209  
§ 6o.- É facultado ao Senado da República  
também por resolução aprovada por dois terços  
de seus membros, estabelecer alíquotas  
mínimas nas operações internas. 
Justificativa 
A expressão suprimida (“não compreendidas no item II do parágrafo anterior”), deve ser suprimida 
tendo em vista a supressão proposta para o inciso II do parágrafo 5º do art. 209, face a emenda que 
atribui competência à União em relação aos impostos únicos (art. 207, VI e VII). 
Parecer:   
   As inclusas emendas querem suprimir, do § 6o. do art. 209, a parte final que invoca, como ressalva, 
o item II do parágrafo precedente. Com a supressão, justifica o autor que está compatibilizando a 
matéria com emenda que preserva na União os impostos únicos, invalidando citado item II do § 5o.  
Como se vê, o destino da emenda depende da preservação ou não dos impostos únicos com a 
União, o que o Projeto não vem fazendo. 
   
   EMENDA:31125 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Exclui do Título VII, Capítulo I, Seção IV,  
do artigo 209, a alínea "b" do item II do § 8o. 
Justificativa 
A exclusão se torna necessária tenho em vista a emenda aditiva que acrescenta ao projeto, na 
competência da União os impostos únicos (art. 207, incisos VI e VII). 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Justifica que a 
supressão resulta da proposta de passar aos Estados os impostos únicos sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica.  
70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imunidade por ferir a autonomia federativa e 
prejudicar os Estados produtores.  
Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os impostos únicos e reitera a imunidade de 
que trata o dispositivo. 
   
   EMENDA:31176 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 209 
Justificativa 
É uma carga tributária por demais pesada permitir-se, como pretende esse artigo, que o Estado 
possa instituir uma adicional ao imposto de renda. Seria um bis in iden dificilmente suportável pelo 
contribuinte, sobretudo pelo fato de que a Lei Maior não estabelece um percentual máximo justo. 
Cinco por cento é alguma coisa bem elevada e não pode ser aceito, como, aliás, a própria ideia 
desse adicional.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
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enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:31207 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 209, §§ 5o. e 6o.  
Os parágrafos 5o., "caput", e 6o. do artigo  
209 do Projeto de Constituição passam a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - .................... 
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por maioria absoluta de seus membros, estabelecerá:  
I - ..................... 
II - .................... 
§ 6o. - É facultado ao Senado da República,  
também por resolução aprovada por maioria absoluta  
de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
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operações internas, não compreendidas no item II  
do Parágrafo anterior. 
Justificativa 
A maioria qualificada de dois terços poderia tornar a correção de distorções algo muito difícil e sem 
qualquer flexibilidade. Exigir-se maioria absoluta é mais prudente, pois nem se terá uma facilidade 
excessiva nem uma dificuldade imobilizadora. Servidores de mesma formação profissional, com 
idênticas atribuições, no mesmo local de trabalho, com vínculo empregatício e regime jurídico 
diferentes, percebendo por essa razão, uma remuneração extremamente diferenciada. 
Convém, ainda, ressaltar que oi aproveitamento, objeto da presente proposta, é restrito àqueles que 
têm no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo em comissão ou função de confiança 
criados por lei. 
Parecer:   
   A Emenda, apensa, ao lado de outras, defende a troca do quórum de dois terços para o de maioria 
absoluta, nas deliberações do Senado para estabelecer alíquotas do ICMS.  
Em princípio, procede a argumentação dos autores, no sentido de que a maioria absoluta é a norma 
para que o Senado decida sobre assuntos de interesse dos Estados.  
Ocorre que a fixação de alíquotas de imposto estadual, pela União, constitui violação ao princípio 
federativo da autonomia da pessoa tributante. Na verdade, a União sequer deveria interferir. Daí ser 
admissível que seja exigido um quórum realmente bem superior à maioria absoluta, podendo-se 
até defender a unanimidade do Senado para justificar sua interferência em imposto estadual. 
   
   EMENDA:31219 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, parágrafo 1o.  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
a) o Parágrafo 1o., do artigo 209. 
Justificativa 
Entendemos não ser salutar o ressurgimento da figura da competência tributária concorrente, pois, 
além de gerar uma tributação, pode provocar conflitos entre os Estados da Federação, pois, sendo o 
adicional não uniforme, este provocará uma discriminação indesejável entre os contribuintes, de 
acordo com o espaço físico de sua residência ou domicílio. É um instrumento que pode ocasionar, 
inclusive, sérios problemas de ordem política, com resultados imprevisíveis para o próprio sistema 
federativo. Se, por outro lado, o adicional ao imposto de renda for uniforme não vemos a necessidade 
desse dispositivo, pois, maior volume de arrecadação pode ser alcançado pela majoração das 
alíquotas do imposto da União e, pela consequente, transferência a maior de recursos aos Estados e 
Distritos Federal.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
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carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
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um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:31220 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, § 8o., inciso II, letra "c"  
A letra C, do Art. 209, § 8o., inciso II, do  
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
I - ............................ 
II - ........................... 
III - .......................... 
IV - .......................... 
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
II - não incidirá:  
"c" - sobre o transporte urbano e metropolitano de passageiros. 
Justificativa 
O propósito do Projeto é de beneficiar os transportes de massa que são apenas urbanos, mas 
também metropolitanos. 
Mas não seria justo que somente os passageiros das RR MM e microrregiões fossem os 
beneficiados. 
O problema dos transportes urbanos é nacional e diz respeito a todas as comunidades de 
trabalhadores para quem o transporte urbano e metropolitano constitui um instrumento indispensável 
para o exercício do trabalho e a sobrevivência do trabalhador.  
Tal como está o Projeto, ficariam fora capitais como Florianópolis , Brasília e Vitória, que não são 
região metropolitana. 
E como a definição de macrorregião depende de lei, ficariam fora de isenção importantes cidades do 
País, como Pelotas, Canoas, Caxias e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Joinville e Blumenau, em 
SC; Londrina e Maringá, no PR, Campinas, Ribeirão Preto e dezenas de cidades de São Paulo e 
assim por diante. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer que a imunidade prometida, em relação ao ICMS, "sobre 
o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões" seja alterada para 
"sobre o transporte urbano e metropolitano de passageiros" (art. 209, § 8o., II, c).  
Justifica que a isenção visa a beneficiar os usuários dos transportes urbanos e por isso não tem 
sentido a restrição de que só seriam beneficiadas as regiões metropolitanas e microrregiões, 
deixando de fora Brasília, Vitória, Florianópolis, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Joinville, 
Londrina, Campinas e tantas outras importantes cidades; que a explicitação ao transporte 
metropolitano é inclusa a fim de evitar dúvidas sobre a interpretação; que o problema dos transportes 
urbanos é nacional e diz respeito a todas as comunidades de trabalhadores.  
Por conseguinte, a emenda pretende ampliar a imunidade, no sentido de alcançar qualquer transporte 
urbano de passageiros. 
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Entretanto, a Comissão de Sistematização optou por acolher emendas supressivas, porquanto a não-
incidência configuraria privilégio às empresas de transporte e até ao transporte elitista. 
   
   EMENDA:31286 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: Inciso I do art. 209  
Exclua-se o termo final "territorial rural" e inclua-se "predial e territorial rural". 
Justificativa 
Com esta alteração vai se permitir que o Estado possa tributar a propriedade predial, desde que a 
propriedade territorial correspondente tenha destinação rural.  
Assim, verdadeiras mansões construídas em fazendas poderão ser tributadas.  
Por outro lado, conforma-se com a alteração proposta ao inciso I do art. 273, com fundamento na 
adoção do critério da destinação para diferenciar a competência estatal da municipal quanto à 
tributação da propriedade. 
Hoje, a experiência tem demonstrado que a destinação é o critério que melhor aproveita a base 
econômica da propriedade, tanto para o Estado com para o Município, através das alterações 
ocorridas quantos aos atuais fatos geradores dos impostos sobre a propriedade. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que reverteria aos 
Estados, seja estendido para a Propriedade Predial, a fim de se compatibilizar com o imposto 
municipal sobre a propriedade predial e territorial urbana e permitir a inclusão, na incidência rural, de 
mansões construídas em fazendas.  
A proposição aperfeiçoaria e alargaria o campo de incidência sobre a propriedade rural, sendo a 
decisão unicamente política. Pela Constituição de 1891, os Estados detinham competência para 
cobrar o Imposto sobre Imóveis Rurais e Urbanos, sem distinção entre prédios e terras. A 
Constituição de 1934 conferiu aos Municípios o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana e preservou para os Estados o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Por conseguinte, 
a tributação sobre a propriedade rural está limitada às terras mais por tradição e porque elas 
constituem o instrumento mais visado.  
Nova versão do Projeto mantém o imposto só sobre terras. 
   
   EMENDA:31315 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao artigo 209, - 8o, II:  
II - .......................... 
"a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, não considerados assim  
os minerais objeto de tratamento primário;" 
Justificativa 
Os minerais são recursos não renováveis e, por isso, devem ser tutelados de modo diferenciado para 
efeito de tributação.  
Ao extinguir-se o Imposto Único sobre Minerais (IUM), colocaram-se esses bens como fato gerador 
do ICM, isentando-os também de qualquer tributação quando destinados ao exterior.  
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Tal se deve ao fato de que, mesmo o tratamento primário de que são objeto é considerado processo 
de industrialização tornando-os, por consequência, produtos industrializados e por isso, não 
tributáveis.  
É fácil avaliar o enorme prejuízo a ser suportado pelos estados produtores de minério, principalmente 
quando destinado à exportação.  
Para evitar tal injustiça é que se propõe que os minerais apenas sujeito a processo primário de 
tratamento para exportação não sejam considerados industrializados e, nesses caso, sujeitos á 
incidência do ICMS, ora proposto no Projeto. 
As alíquotas a serem aplicadas as previstas no Item I, de competência do Senado Federal.  
Parecer:   
   A inclusa emenda que excepcionar da imunidade de ICMS aos produtos industrializados destinados 
ao exterior, os minerais objeto de tratamento prioritário. Justifica que os minerais são recursos não 
renováveis, que ficariam isentos de qualquer tributação quando destinados ao exterior, se forem 
absorvidos na tributação do ICM; que considerar como industrializados os minérios submetidos a 
tratamento primário causará enorme prejuízo aos Estados produtores.  
Nova versão do Projeto de Constituição retirada da imunidade os produtos semi-elaborados.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:31426 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Artigo 209, do Substitutivo do Relator,  
suprima-se a alínea "b", item II do parágrafo 8o. 
Justificativa 
Propomos a supressão da alínea “b”, item II, do parágrafo 8º do Art. 209, do Substitutivo do Relator, 
uma vez que a manutenção deste dispositivo impede a cobrança do ICMS nas operações 
interestaduais com petróleo e combustíveis dele derivados, pelos Estados produtores. Com a 
manutenção da redação do Substitutivo, esses produtos só serão tributáveis no Estado de destino, ou 
seja onde forem consumidos. 
A presente emenda, corrige esta distorção, garantindo aos Estados produtores, Rio de Janeiro, 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Amazonas e Pará, um direito de receber por um produto extraído em 
sua base territorial. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
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dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:31505 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 209 Título VII,  
Capítulo I  
Seção IV - § 8o.  
No artigo 209 do título VII, capítulo I, seção IV, dos dispostos dos Estados e do Distrito  
Federal, suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 8o. 
Justificativa 
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A alínea “b” do Inciso II do § 8º afronta os interesses das diversas unidades federativas que exportam 
para outras PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS DERIVADOS E ENERGIA ELÉTRICA, e, entre os maiores 
prejudicados despontam Rio de Janeiro (grande produtor de petróleo e derivados), Bahia (exportador 
sobretudo de derivados de petróleo) e, notadamente o Estado do Paraná que exporta para outras 
unidades federativas dois terços da energia que produz. 
Entre outras, a não incidência do ICMS na exportação de petróleo, energia e derivados para Estados, 
e inaceitável pelas razões sequentes: 

1- Porque é tecnicamente injustificável, consagra a incidência no ponto do consumo, princípio 
repudiado pelos próprios constituintes ao se remodelar o ICM; 

2- Do ponto de vista sócio-político implica em consagrar-se um absurdo que beneficiará os 
estados consumidores de energia em detrimento dos estados produtores; 

3- Notadamente no caso da energia produzida no centro-sul os estados produtores estariam, na 
verdade, sendo forçados a abrir mão de receita tributária em favor dos estados 
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica supera as 
condições de produção própria. No norte/nordeste, Pará e Bahia seriam punidos porque 
despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. 

Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe, de 
plataformas marítimas ricas em petróleo. E o próprio Estado do Amazonas onde recentemente 
descobriu-se enormes lençóis petrolífero; 

4-  Não tem sentido premiar estados consumidores em detrimento de estados produtores, pois, 
nestes a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às custas do 
desconforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da inutilização de 
enormes áreas de terras – e, terras férteis, em sua maioria; 

5- Trata-se de casuísmo injustificável que beneficiará notadamente o estado de São Paulo, o 
estado economicamente mais forte da federação que se locupletará a custo de outros 
estados, notadamente do Paraná, pois o Paraná não poderá tributar a energia exportada para 
São Paulo. São Paulo tributará essa energia que não produziu, energia esta que será 
agregada como “insumo” no custo de indústrias paulistas cujos produtores serão consumidos 
noutros estados, inclusive Paraná. Como o ICMS se perfila como carga tributária que será 
suportada pelo consumidor final dos produtos, o que acontecerá, em termos práticos, é que 
os estados consumidores vão arcar com o ônus do imposto. O Paraná é um grande 
consumidor de produtos industrializados em São Paulo. Logo, embutidos no preço dos 
produtos que venderá ao Paraná estaria o valor do imposto sobre a energia paga em São 
Paulo. Logo, São Paulo vai exportar o imposto pertinente a uma energia que não produziu, 
para o próprio estado produtor dessa energia. 

Assim, o Paraná produz energia, nada recebe de imposto ao exportá-la, e, ainda, lhe será repassado 
(embutido no preço das mercadorias) o imposto sobre a energia paga a São Paulo. Trata-se de 
rematado absurdo. 
É, pois, oportuno, necessário e acima de tudo uma questão de justiça o acolhimento desta emenda. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
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contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:31547 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II, do art. 209,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a ele relativos, cujas  
alíquotas serão progressivas." 
Justificativa 
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Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis os bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilização do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A Comissão de reforma de 1965 
tem excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:31549 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do item II, do § 8o., do  
art. 209 do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
O preceito prejudica sensivelmente os interesses do Estado do Paraná, pois não permite a tributação 
do fornecimento de energia elétrica para outros Estados. 
É sensível que o texto não veda a tributação do álcool combustível, pois traria prejuízos aos Estados 
Nordestinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da incidência do ICMS veio tranquilo. 
Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da operação interestadual com energia elétrica. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a energia elétrica da imunidade do ICMS 
cogitada também para o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados (alínea b do 
item II do § 8o do art. 209). Justifica que o preceito prejudica sensivelmente os interesses dos 
Estados do Paraná e de Minas Gerais; que não veda a tributação do álcool combustível porque traria 
prejuízos aos Estados Nordestinos; daí a emenda para permitir a tributação da operação 
interestadual com energia elétrica.  
70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a supressão de toda a alínea, impedindo a 
não-incidência que prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elétrica.  
Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto anterior. 
   
   EMENDA:31556 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 209  
Suprima-se o inciso II do § 5o. do art. 209 do Projeto de Constituição - Substitutivo do Nobre  
Relator.  
Art. 209 - ..................................  
Inc - .......................................  
§ 5 - SUPRIMA-SE 
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Justificativa 
Ao permitir que o Senado Federal fixe as alíquotas do ICM aplicáveis às operações internas 
realizadas com energia elétrica, petróleo e combustíveis, o dispositivo entra em choque com o 
espírito que preside toda a edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os estados 
e sua autonomia, com a consequente, afirmação do ideal federativo. Dada essa desarmonia com o 
espírito do projeto mesmo é que se faz necessária sua supressão. 
Parecer:   
   Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência do Senado estabelecer alíquotas do 
ICMS nas operações internas, inclusive quanto à energia elétrica, aos minerais, ao petróleo e aos 
combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo. Nesse sentido, reivindicam a supressão do 
item II do § 5o do Art. 209 do Projeto de Constituição.  
Justificam os autores das Emendas que a fixação, pelo Senado, de alíquotas de impostos estaduais, 
notadamente em operações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio federativo, norteador 
da Assembléia Constituinte; que o dispositivo entra em choque com o espírito que preside à 
edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os Estados e sua autonomia; que no 
regime federativo deve ser preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a interferência do 
Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; que não se justifica resolução do Senado sobre 
alíquotas internas de impostos estaduais; e que cabe aos Estados legislarem sobre as operações do 
ICMS.  
Sob o aspecto do Sistema Federativo, afiguram-se procedentes as arguições dos autores das 
Emendas. De resto, a autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equilíbrio na administração 
dos impostos que lhes cabem.  
Nova versão mantém só os minerais. 
   
   EMENDA:31560 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 209  
Suprima-se a alínea "b" inciso II do § 8o. do art. 209 do Projeto de Constituição - substitutivo  
do Nobre Relator.  
Art. 209 ....................  
Inc II - ....................  
§ 8o. .......................  
Aln b) - Suprima-se 
Justificativa 
O dispositivo afronta o interesse das Unidades Federadas que exportam para outras, petróleo, 
derivados e energia e, entre os maiores prejudicados desponta o PARANÁ, que produz 40 (quarenta) 
milhões de quilowatts horas e consome apenas 8 (oito) milhões. 
Entre outras, a não incidência do ICM, na exportação de petróleo, energia e derivados para outros 
Estados, é inaceitável pelas razões seguintes: 

1) Porque é tecnicamente injustificável. Consagra a incidência na ponta do consumo, 
princípio repudiado pelos próprios Constituintes ao se ao se remodelar o ICM. 

2) Do ponto de vista sócio-econômico-político, implica em consagrar-se um absurdo que 
beneficiará os estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores. 

3) Notadamente no caso da energia produzida no Centro-Sul, os estados produtores 
estariam, na verdade, sendo forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos 
estados economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia elétrica 
supera as condições de produção própria. No norte-Nordeste para a Bahia seriam 
punidos porque despontam como produtores e exportadores de energia elétrica. 

Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, de plataformas 
marítimas ricas em petróleo. E o próprio estado do Amazonas onde recentemente descobriu-se 
enormes lençóis petrolíferos. 
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4) Não em sentido premiar estados consumidores em detrimento de estados produtores, 
pois, nestes a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às custas 
do desconforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorrentes da 
inutilização de enormes áreas de terra (E NO CASO DO PARANÁ, DE TERRAS 
FÉRTEIS). 

5) Trata-se de casuísmo injustificável que beneficiará notadamente o estado de São Paulo, 
o estado economicamente mais forte da Federação que se locupletou, a custo de outros 
estados notadamente do Paraná, pois o Paraná não poderá tributar a energia exportada 
para São Paulo, São Paulo tributará a energia que não produziu, essa energia será 
agregada como “insumo” no custo de indústria Paulista cujos produtos serão consumidos 
noutros estados, inclusive no Paraná. Como o ICM é um imposto indireto cuja carga 
tributária é suportada pelo consumidor final dos produtos, o que acontecerá em termos 
práticos é que os estados consumidores vão arcar com o ônus do imposto. O Paraná é 
um grande consumidor de produtos industrializados em São Paulo. Logo São Paulo vai 
exportar o imposto pertinente a uma energia que não produziu para o próprio estado 
produtor dessa energia. Assim, o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto ao 
exportá-la, e ainda lhe será repassado (embutido no preço das mercadorias) o imposto 
sobre a energia paga a São Paulo. Trata-se de remeatado absurdo. 

É, pois, oportuna, necessário acima de tudo justa a supressão de tal proposta. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
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desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
 
   
   EMENDA:31586 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Eliminem-se os seguintes dispositivos do  
Sistema Tributário: Art. - 206 (inócuo); §§ 2o.  
(inócuo) e 3o, item I do artigo 207; §§ 2o.  
(inócuo). 3o, 4o, 5o. a 7o. (incompatíveis com o  
artigo 205) e 8o. do Art. 209; §§ 1o. (inócuo),  
3o. e 4o. do art. 210; § 2o. do art. 212; § 1o. do  
art. 213 (obvio); e § único do art. 216. 
Justificativa 
Os dispositivos acima mencionados contém regências próprias de lei complementar. É preciso zelar 
para que na futura Constituição não sejam incluídas disposições de conteúdo técnico, sujeito a outras 
conveniências no tempo. Alguns preceitos são inócuos no texto constitucional, fortemente 
contornáveis se o legislador o quiser. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda eliminar os artigos 206, 207, parágrafos 2º. e 3º., item I, 209, parágrafos 2º. a 
8º., 210, parágrafos 1º., 3º. e 4º., 212, parágrafo 2º., 213, parágrafo 1º., e 216, parágrafo único.  
Sua fundamentação e que "os dispositivos acima mencionados contem regências próprias de lei 
complementar" ou então, "são inócuos no texto constitucional, formalmente contornáveis se o 
legislador o quiser."  
É verdade que alguns desses dispositivos poderiam figurar em lei complementar. Mas se tal 
acontecesse a matériapoderia ser alterada mediante lei da mesma hierarquia, gerando incertezas em 
assuntos que devem ter disciplina definitiva, no interesse dos Estados, dos Municípios, da União e 
dos contribuintes.  
De outra parte, é evidente o exagero em considerar-se inócuos, por exemplo, a avaliação de 
incentivos, o princípio de universalidade do imposto de renda, a progressividade do IPTU.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:31631 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Art. 209, Inciso II.  
Suprima-se o Inciso II, do § 5o., do Art. 209.  
"Fica suprimido o inciso II, do § 5o. do art. 209. 
Justificativa 
A execução se torna necessária tendo em vista a emenda aditiva que acrescida ao projeto, na 
competência da União os impostos únicos (art. 207, incisos IV e VII). 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, propõe a supressão da competência do Senado para 
estabelecer alíquotas para as operações intra-estaduais com energia elétrica, minerais, petróleo e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  
Justifica que a disposição perde sentido à medida que outra Emenda propõe a permanência do 
Imposto Único.  
A ser acolhida a preservação dos impostos únicos, quer na órbita federal hoje praticada, quer na 
órbita dos Estados, a Emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias alternativas.  
Mas as versões do Projeto de Constituição vem mantendo a transferência para o campo do ICM de 
todos os bens antes submetidos aos impostos únicos.  
Mas em respeito à autonomia federativa, nova versão do Projeto mantém apenas os minerais no 
inquinado item II.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31633 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Art. 209, § 6o.  
Substitua-se o - 6o. do Art. 209 pelo seguinte:  
§ 6o. - É facultado ao Senado da República  
também por resolução aprovada por dois terços de  
seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas. 
Justificativa 
A expressão suprimida (“não compreendidas no item II do parágrafo anterior”), deve ser suprimida 
tendo em vista a supressão proposta para o inciso II do parágrafo 5º do art. 209, face a emenda que 
atribui competência à União em relação aos impostos únicos (art. 207, VI e VII). 
Parecer:   
   As inclusas emendas querem suprimir, do § 6o. do artigo 209, a parte final que invoca, como 
ressalva, o item II do parágrafo precedente. Com a supressão, justifica o autor que está 
compatibilizando a matéria com emenda que preserva na União os impostos únicos, invalidando 
citado item II do § 5o.  
Como se vê, o destino da emenda depende da preservação ou não dos impostos únicos com a 
União, o que o Projeto não vem fazendo. 
   
   EMENDA:31670 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o., do art. 209, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, que outorga aos Estados e Distrito  
Federal a possibilidade de se instituir adicional  
ao imposto sobre a renda. 
Justificativa 
Os Estados foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária. Somente o novo ICM, com a 
inclusão de seis impostos (05 Federais e mais 01 municipal), já é uma suficiente para dotar os 
Estados de excelente arrecadação.  
A isso, adicione-se a nova competência das Federadas para instituir o imposto territorial rural, o 
imposto sobre doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual IPVA (sem dividir com os 
Municípios o produto da arrecadação), e verificar-se-á o desproposito da medida.  
Além do mais, com a perda da receita que a União vai sofrer com o novo sistema, é sensível o 
aumento que terá de fazer nos impostos de sua própria competência. Assim, não é aconselhável 
deixar aos Estados a tributação da renda, também.  
Parecer:  
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
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empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:31671 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do item II, do § 8o., do  
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Art. 209 do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos  
e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
O dispositivo, tal como se encontra no texto do Projeto, diz que o ICMS (novo ICM) não incide sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos deles 
derivados, e energia elétrica. 
O preceito prejudica sensivelmente os interesses do Estado do Paraná, pois não permite a tributação 
do fornecimento de energia elétrica para outros Estados. 
É sensível que o texto não veda a tributação do álcool combustível, pois traria prejuízos aos Estados 
Nordestinos. Todavia, como se trata do Paraná, a exclusão da incidência do ICMS veio tranquilo. 
Daí a emenda ao texto, para permitir a tributação da operação interestadual com energia elétrica. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a energia elétrica da imunidade do ICMS 
cogitada também para o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados (alínea b do 
item II do § 8o. do art. 209). Justifica que o preceito prejudica sensivelmente os interesses dos 
Estados do Paraná e de Minas Gerais; que não veda a tributação do álcool combustível porque traria 
prejuízos aos Estados Nordestinos; daí a emenda para permitir a tributação da operação 
interestadual com energia elétrica.  
70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a supressão de toda a alínea, impedindo a 
não-incidência que prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elétrica.  
Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto anterior. 
   
   EMENDA:31672 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso II, do art. 209,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de constituição:  
"II - transmissão "causa mortis" e doação de  
bens imóveis ou direitos a eles relativos, cujas  
alíquotas serão progressivas." 
Justificativa 
Não há porque trazer para a tributação do imposto causa mortis ou bens móveis, pois as ações ao 
portador que são o grande instrumento de flexibilidade do sistema capitalista – ficam de fora. Quer 
dizer: só se atinge os títulos nominativos, o que é um retrocesso. A comissão de reforma de 1965 tem 
excelente justificativa econômica das razões de não se tributar as ações. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação incida apenas 
sobre bens imóveis ou direitos a eles relativos.  
Embora as ações e outros títulos ao portador também seriam alcançados, pela amplitude da redação 
do Projeto, na prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer declarados: títulos ao 
portador, joias, moedas estrangeiras, bens no exterior etc.  
Por outro lado, a fiscalização das transferências e doações de bens móveis seria de custo 
imensamente superior ao benefício, e impossível na maioria dos presentes. 
   
   EMENDA:31681 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 8o. do art. 209, do  
substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"I - incidirá sobre a entrada, em estabelecimento  
de contribuinte, de mercadoria importada do  
Exterior por seu titular;" 
Justificativa 
O ICM  é tributo sobre a circulação de mercadorias em princípio.  
Os bens do ativo fixo não se compreendem nesse conceito e por não seguirem no processo de 
circulação não devem sofrer tributação.  
Trata-se de resguardar o princípio do ICM como trazido pela reforma de 1965, por intermédio da 
Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 1946.  
O Estado deve saber renunciar a uma tributação no presente para que possa se beneficiar de muitas 
tributações no futuro. É o caso dos bens de capital, que se destinam à produção de novas 
mercadorias. 
Daí propor-se a eliminação, no inciso I do § 8º do artigo 209, da expressão “inclusive quando se tratar 
de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço prestado no 
Exterior, quando destinado a estabelecimento situado no País”.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outros, pretende alterar a redação do item I do § 8o. do Art. 209, 
no sentido de excluir da incidência do ICMS, nas importações do exterior, os bens destinados ao ativo 
fixo, assim como os serviços prestados no exterior e destinados a estabelecimento no país.  
Nova versão do Projeto, embora modifique a redação do dispositivo, não contempla a pretensão da 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31683 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 209, do substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 4o. - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa a circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do § 4º, em sua redação primitiva, contraria frontalmente o princípio 
da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de uma operação isenta, na 
próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado porquanto o imposto incidirá 
integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 23 à 
Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, suprime a parte final do § 4o. do art. 209 do Projeto, referente 
ao ICMS: "A  
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isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito de 
imposto para compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes".  
Nova versão do Projeto, mantém a recusa do crédito mas reconhece anulação do crédito relativo a 
operações anteriores, atendendo em parte a Emenda.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:31688 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "a" do item II do § 8o. e ao  
item VI do § 9o. do artigo 209, do substitutivo do  
Relator, a seguinte redação, suprimindo-se em  
consequência, o item V do § 9o. do mesmo artigo:  
Art. 209 - ..................................  
§ 8o. - ....................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
§ 9o. - ....................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente a exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo, tem sido fonte de 
abusos, e também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto Constitucional e remessa do assunto para lei 
Complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, - 
de forma e evitar-se o benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V do § 9º do art. 209 evita a possiblidade de ressurgir a figura da isenção de 
impostos estadual mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204. 
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo às exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente conjuntura de mercado internacional permita a incidência parcial ônus fiscal.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende excluir da imunidade prometida aos produtos 
industrializados destinados ao exterior, no tocante ao ICMS, os produtos semi-elaborados definíveis 
em lei complementar (Art. 209, § 8o., II-a); e aditar na regulação por lei complementar o estorno de 
crédito, ao lado de sua manutenção relativamente a exportações (Art. 209, § 9o., VI).  
Nova versão do Projeto retira os produtos semi-elaborados da imunidade.  
O estorno de crédito de imposto é matéria infraconstitucional.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:31690 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 6o. do artigo 209. 
Justificativa 
Já existem, no texto constitucional do substitutivo, duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou 
benefícios: 

1) No parágrafo 7º do mesmo art. 209; 
2) E no item VII do § 9º,igualmente do artigo 209. 

Como a fixação da alíquota interestadual já é de competência do Senado Federal, esta já fixará 
igualmente a alíquota mínima para as operações internas. 
Quanto à ampliações de benefícios abaixo da alíquota mínima, é matéria a ser acordada entre os 
Estados, conforme prevê o item VII acima referido. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir o § 6º do art. 209 do Projeto de Constituição, o 
qual faculta ao Senado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas.  
Justifica que já existem duas regras aplicáveis às alíquotas mínimas ou benefícios: § 7º. do mesmo 
art. 209 e item VII do § 9º. do mesmo dispositivo.  
Realmente é supérflua a disposição inquinada.  
Além disso, repetindo tradicional regra constitucional, também o art. 205 veda aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da 
procedência ou destino. Por conseguinte, hão de ser iguais as alíquotas internas e interestaduais 
do ICMS.  
Todavia, a Comissão de Sistematização está mantendo o preceito. 
   
   EMENDA:31692 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item I do § 8o. do Art. 209, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 209 - ..................................  
I - Incidirá:  
a) sobre a entrada, no estabelecimento, de  
mercadoria importa e do exterior, inclusive quando  
se tratar de bem destinado a cobrança no momento  
do desempenho aduaneiro;  
b) Sobre serviços prestados no exterior,  
quando destinados a estabelecimento situado no país. 
Justificativa 
Hoje ganha a tese de que a antecipação do imposto depende de permissivo constitucional.  
A presente emenda visa resguardar prática salutar e relevante que vem sendo adotada, de há muito.  
Vigora, há vários anos, com reais benefícios para o controle de cobrança de imposto, o critério de ser 
exigido por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos de competência 
da União. A redação proposta, permitirá manter-se essa prática que tem proporcionando resultados 
altamente positivos, sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A cobrança antecipada em questão é fundamental, notadamente, em se tratando de importação em 
que a mercadoria ingresse no território nacional por portos de outro Estado. Um contribuinte do 
Paraná pode importar mercadoria pelo Porto de Santos e vendê-la para outra empresa de São Paulo 
“sem que a mercadoria ingresse fisicamente no estabelecimento importador”. Neste caso, São Paulo 
não pode exigir o imposto por que o importador é estabelecimento paranaense e o Paraná tem 
dificuldade em fazê-lo.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 760  

 

Parecer:   
   A emenda inclusa pretende permitir a cobrança do ICMS, nas importações do exterior, no momento 
do desembaraço aduaneiro, ao invés de por ocasião da entrada da mercadoria no estabelecimento 
do contribuinte. Justifica que a modificação proposta permitirá manter-se essa prática (art. 209, § 
8o., I).  
Nova versão do Projeto acolhe a pretensão, ao suprimir a referência da entrada "em estabelecimento 
de contribuinte".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31693 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do parágrafo 7o. do  
artigo 209 e aditiva ao mesmo artigo.  
Dê-se a seguinte redação ao § 7o. do artigo  
209, acrescendo-se dois parágrafos, com os nos  
8o. e 9o. e renumerando-se os demais:  
Art. 209 - ..................................  
§ 7o. - As alíquotas internas, nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, não poderão ser inferiores  
às previstas para as operações interestaduais.  
§ 8o. - em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o  
destinatário não for contribuinte.  
§ 9o. - Na hipótese do item I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual. 
Justificativa 
Fundamental ao sistema federativo, o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços onde qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino, deve vigorar 
em sua plenitude. 
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantidas as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades entre bens e serviços oriundos 
do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão em sensíveis 
prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores. 
Propõem-se , assim, alteração no parágrafo 9º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regulando-se em dois 
parágrafos o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final, de tal sorte que, no caso das operações entre contribuintes, seja 
mantida a carga tributária aplicável às internas, atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o 
imposto dobrado no Estado de origem e o normalmente cobrável nas operações internas. 
Quanto às operações com consumidores finais, não contribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de 
tributar-se exclusivamente no Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras 
estaduais. 
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Cancela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer reformular o § 7º. do art. 209 do Projeto, para tanto, suprime a 
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possibilidade de os Estados deliberarem em contrário no tocante à proibição de as alíquotas do 
ICMS, nas operações intra-estaduais, serem inferiores às das operações interestaduais; no que 
concerne ás operações interestaduais, manda aplicar a correspondente alíquota quando o 
destinatário for contribuinte e a alíquota interna quando não o for; e assegura ao Estado da 
localização do destinatário a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando o 
destinatário for contribuinte.  
Os detalhes em foco mostram que seria preferível tratar do assunto no Código Tributário Nacional.  
O Projeto, em nova versão, reitera a letra anterior. 
   
   EMENDA:31695 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 209:  
Art. 209 - ..................................  
§ 3o. - Relativamente ao imposto de que trata  
o item II, a competência será atribuída:  
I - Tratando-se de bens imóveis respectivos direitos:  
a) ao Estado da localização do bem;  
b) conforme dispuser lei complementar quando  
se tratar de imóveis situados no exterior.  
II - Tratando-se de bens móveis, títulos e créditos:  
a) ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento;  
b) ao Estado onde tiver domicílio o doador;  
c) conforme o disposto em lei complementar  
quando se tratar de doador domiciliado fora do  
País ou de abertura da sucessão hereditária no exterior. 
Justificativa 
A redação proposta, além de dar maior clareza ao texto, supre contida no substitutivo que não prevê 
a hipótese da cobrança quando o doador estiver domiciliado no exterior. 
Parecer:   
   As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do § 3o. do art. 209, referente à incidência do 
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o Distrito Federal. 
Justificam que a redação que propõem dará maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se 
ressente o Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exterior.  
A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transferir à lei complementar, ou ao Código 
Tributário Nacional, a definição do Estado a que competirá o imposto nas diversas situações 
possíveis.  
As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, merecendo acolhimento se o assunto for 
mantido no Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31697 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item I, do parágrafo 9o. do artigo 209, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
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Esse dispositivo é redundante face ao estabelecido na alínea “a” do item III, do artigo 197. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, propõe a supressão do item I do § 9o. do art. 209, que atribui 
à lei complementar, quanto ao ICM, "indicar outras categorias de contribuintes além daqueles nele 
mencionadas".  
Justificam as emendas que o Substitutivo suprimiu a indicação dos contribuintes do ICM no art. 209-
III; que, pois, não cabe mais a ressalva para outras categorias; que o dispositivo é redundante.  
A crítica procede. Na nova versão do Projeto, todavia, a Comissão de Sistematização está ajustando 
o texto para "definir seus contribuintes", alcançando, pois, quaisquer espécies na lei complementar 
referente ao ICM. 
   
   EMENDA:31707 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA  
Emenda modificativa da letra "a" do item II,  
do § 8o., supressiva do item V, do parágrafo 5o.;  
modificativa do item VI, do parágrafo 9o. do  
artigo 209 do Substitutivo do Relator:  
art. 209 - ..................................  
§ 8o. ......................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei-complementar.  
§ 5o. - ....................................  
§ 9o. ......................................  
VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente e exportações, para  
outro Estado e para o Exterior, de serviços e de mercadorias. 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
A retirada do item V evita a possibilidade de ressurgir a figura da isenção de imposto estadual 
mediante lei complementar, contrariando o disposto no item III do art. 204.  
Inclui-se a expressão “estorno” no texto constitucional, de forma a dar maior flexibilidade para que 
sejam definidas políticas de estimulo ás exportações, sem que essa política comprometa 
excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura de 
mercado interestadual permita a incidência parcial do ônus fiscal.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende excluir da imunidade prometida aos produtos 
industrializados destinados ao exterior, no tocante ao ICMS, os produtos semi-elaborados definíveis 
em lei complementar (Art. 209, § 8o., II-a); e aditar na regulação por lei complementar o estorno de 
crédito, ao lado de sua manutenção relativamente a exportações (Art. 209, § 9o., VI).  
Nova versão do Projeto retira os produtos semi-elaborados da imunidade.  
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O estorno de crédito de imposto é matéria infraconstitucional.  
Aprovada em parte. 
   
   EMENDA:31708 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a letra "b" do item II do § 8o. do Art. 209, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa 
O dispositivo não é mais que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e 
combustíveis. Todos os demais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o álcool, 
serão normalmente tributados. 
Não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação para com os Estados 
produtores desses bons. 
Não há lógica em transferir recursos de Estados economicamente mais fracos para São Paulo que, 
no fundo, é o que visa o referido dispositivo. 
Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns casos como o de Itaipu, de Xingu, as 
usinas foram construídas com recursos da União e os Estados não deveriam ser compensados por 
isso. Embora esses investimentos tenham sido Federais, as terras desses Estados foram alagadas, 
tornando-se improdutivas, deslocando famílias, aumentando as tensões sociais e os contingentes de 
trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses Estados. 
O absurdo da proposta é que os Estados que tiveram alagados milhares de alqueires de terra, não 
possam receber imposto sobre a energia gerada e que o grande beneficiário, o Estado de São Paulo, 
não pague qualquer importância pela manutenção do crescimento de sua indústria, que se está 
fazendo às custas da desagregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem-terra. 
Nesse dispositivo estão sendo prejudicados os Estados e Municípios do Pará, Sergipe, Paraná, 
Minas Gerais e outros produtores de energia elétrica, além dos Estados e Municípios produtores de 
petróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 
Além disso, Estados com potencial a ser explorado na área da energia elétrica, passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras áreas, podendo, no futuro, vir a prejudicar o próprio 
desenvolvimento do País. 
Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos quais venha a 
ser descoberto petróleo pois, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais ricos, 
tributariamente continuarão pobres. 
Ademais, com a previsão do texto Constitucional de que as alíquotas para essas mercadorias serão 
fixadas pelo Senado Federal, a imunidade é perfeitamente dispensável. 
Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
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o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:31720 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao parágrafo 8o. do artigo 209 o seguinte item:  
"III - A base de cálculo do imposto de que  
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trata o item III compreende o montante pago pelo  
adquirente, inclusive acréscimos financeiros." 
Justificativa 
O dispositivo proposto restabelece regra contida no Projeto aprovado na Comissão Temática, 
segundo o qual, nas vendas financiadas, o ICM incide sobre o valor dos acréscimos financeiros.  
Essa prescrição tem por objetivo uniformizar o tratamento tributário nas vendas efetuadas por 
pequenos lojistas, que normalmente usam o seu próprio capital de giro, com as realizadas por 
grandes lojas de departamento, que possuidoras de financeiras integrantes do mesmo grupo 
empresarial, não precisam pagar o imposto sobre essas parcelas. 
Parecer:   
   As 3 emendas apensas querem introduzir dispositivo que inclua na base de cálculo do ICMS o 
acréscimo financeiro decorrente de financiamento ao comprador.  
Justificam que na venda financiada pelo próprio vendedor a tributação estadual recai também sobre 
os encargos financeiros, enquanto que no caso de venda financiada por terceiro a tributação estadual 
é excluída; que a emenda objetiva estabelecer tratamento igual a que estava prevista no Projeto 
anterior que essa situação favorece as grandes lojas que constituem financeiras próprias.  
A matéria é disciplinável pelo Código Tributário Nacional ou até pelas leis de cada Estado, no 
exercício de sua autonomia federativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31722 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Fica suprimido o item I do parágrafo 9o. do artigo 209, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
O Substitutivo suprimiu do dispositivo que autoriza a instituição ICM, a instituição dos contribuintes do 
referido imposto. O mencionado item do parágrafo 9º somente tinha sentido, na medida em que os 
contribuintes do referido imposto, diferentemente dos demais previstos no Sistema Tributário, eram 
indicados pela própria Constituição. Nesta circunstância, a definição de outras categorias 
econômicas, por meio de lei complementar, precisaria estar autorizada expressamente.  
Como foi suprimida a indicação dos contribuintes, não precisa mais ser feita a ressalva, regendo-se o 
ICM pela norma geral contida no item III do artigo 197, que contem regra aplicável a todos os 
impostos previstos na Constituição e, segundo o qual, os contribuintes serão definidos na lei 
complementar veiculadora das Normas Gerais de Direito Tributário.  
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, propõe a supressão do item I do § 9o. do art. 209, que atribui 
à lei complementar, quanto ao ICM, "indicar outras categorias de contribuintes além daqueles nele 
mencionadas".  
Justificam as emendas que o Substitutivo suprimiu a indicação dos contribuintes do ICM no art. 209-
III; que, pois, não cabe mais a ressalva para outras categorias; que o dispositivo é redundante.  
A crítica procede. Na nova versão do Projeto, todavia, a Comissão de Sistematização está ajustando 
o texto para "definir seus contribuintes", alcançando, pois, quaisquer espécies na lei complementar 
referente ao ICM. 
   
   EMENDA:31738 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICADA  
Modifique a redação do § 8o. do artigo 209 do  
Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 209 - ..........................  
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
a) Incidirá sobre a entrada, no território  
nacional, de mercadoria importada do Exterior por  
seu titular, inclusive quando se tratar de bem  
destinado a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, bem como sobre serviço prestado  
no Exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País;  
b) Incidirá também sobre as operações de  
saída de mercadorias de cada unidade  
industrial ou comercial, para qualquer outra,  
ainda que pertencentes a uma pessoa física ou  
jurídica e situadas em um mesmo imóvel." 
Justificativa 
A emenda sob enfoque visa proteger o erário público especialmente dos Estados exportadores para o 
exterior. O texto sugerido no inciso II permitirá tratamento equânime do ponto de vista da justiça 
fiscal, já que não permitirá, em se tratando de preço final tabelado, geração de diferença na margem 
de lucro dos industriais que se utilizam matéria prima própria.  
A proposição objetiva ainda eliminar, de forma definitiva, qualquer discussão a respeito da incidência 
do ICM saída qualquer matéria-prima promovida entre estabelecimento produtor e industrial 
pertencentes mesma pessoa, independentemente respectiva localização.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer modificar a redação do item I do § 8o. do art. 209 do Projeto, no sentido de 
substituir a entrada de mercadoria do estabelecimento de contribuinte por sua entrada no território 
nacional, para a incidência do ICMS nas importações do exterior, bem como para aditar a 
incidência "sobre as operações de saída de mercadorias de cada unidade produtora, industrial ou 
comercial, para qualquer outra, ainda que pertencentes a uma pessoa física ou jurídica e situadas em 
um mesmo imóvel".  
Nova versão do Projeto suprime a explicitação da entrada "no estabelecimento de contribuinte", 
acolhendo, nessa parte, a preocupação de numerosas emendas.  
No que concerne à tributação das saídas de mercadorias em geral, todavia, manteve a orientação 
anterior, portanto rejeitando a pretensão.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31742 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "territorial rural" por  
mobiliária do inciso I do art. 209 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa 
A Emenda pretende a criação de um imposto sobre propriedade imobiliária, como ações, títulos, etc., 
em substituição do imposto sobre propriedade territorial rural, que se dá ao Município, através de 
sugestão em outra Emenda.  
Além de não ser razoável que o imposto sobre a propriedade rural fique com o Estado, quando era do 
Município e dele não devia ter saído, prevê-se uma figura que se compatibiliza com a do imposto 
previsto no item II, ou seja, o de transmissão causa mortis e doação, assim como com o de 
propriedade de veículos automotores.  
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Parecer:   
   A emenda sob exame quer introduzir na competência dos Estados o Imposto sobre Propriedade 
Mobiliária, para alcançar títulos, ações etc., no lugar do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, 
que transfere aos Municípios através de outra emenda.  
O ITR pertenceu aos Estados de 1934 a 1961; passou aos Municípios de 1962 a 1964, pela Emenda 
no. 5/61; e foi absorvido pela União a partir de 1965 (Emenda no. 10/64).  
Na competência da União, o ITR prestou-se a reiterados tráficos de influência, a ponto de nos 18 
anos de 1966 a 1983 o INCRA ter deixado de cobrar mais de 78% do valor dos débitos lançados 
contra proprietários de terra. Sua omissão privilegiou 19 empresas rurais, 238 latifúndios por 
dimensão e 2.741 latifúndios por exploração (Gazeta Mercantil de 1/11/ 85). O descumprimento da lei 
ainda prejudicou os Municípios, aos quais pertencia o produto da arrecadação (DCN, Seção II, de 
6/6/85). O ITR tanto pode ser administrado pelos Estados quanto pelos Municípios e ser utilizado 
para induzir ao uso adequado das terras.  
Quanto à tributação de propriedades mobiliárias, a competência está sendo preservada à União, no 
Imposto sobre Crédito, Câmbio, Seguro, Títulos ou Valores Mobiliários. 
   
   EMENDA:31759 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do § 9o. do art. 209 a seguinte redação:  
Art. 209 - ...................... 
§ 9o. - .......................... 
IV - prever casos especiais de manutenção e de exclusão de crédito; 
Justificativa 
Desnecessário especificar-se na Constituição as circunstancias que podem dar origem ao crédito-
prêmio e benefícios afins. Por outro lado, é prudente acrescentar-se a hipótese de exclusão, como no 
caso de isenção em operação anterior. Finalmente, é inadequado referir-se a “remessa de serviços”. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer alterar a redação do item IV (na verdade VI) do § 9o. do art. 209 do Projeto, 
facultando à lei complementar "prever casos especiais de manutenção e de exclusão de crédito" 
referente ao ICM.  
Justifica ser desnecessário especificar-se na Constituição as circunstâncias que podem dar origem 
ao crédito-prêmio e benefícios afins e que é prudente acrescentar-se a hipótese de exclusão, sendo, 
ainda, inadequado referir-se a "remessa de serviços".  
Nova versão do Projeto pela Comissão de Sistematização confirma a redação anterior.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:31770 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209, alínea "b", do item II, do § 8o.  
Suprima-se a alínea "b", do art. 209, item II, do § 8o.  
"Fica suprimida a alínea "b", do art. 209, item II, § 8o." 
Justificativa 
A exclusão se torna necessária tendo em vista a emenda aditiva que acrescenta ao projeto, na 
competência da União os impostos únicos (art. 207, incisos VI e VIII). 
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Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Justifica que a 
supressão resulta da proposta de passar aos Estados os impostos únicos sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica.  
70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imunidade por ferir a autonomia federativa e 
prejudicar os Estados produtores.  
Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os impostos únicos e reitera a imunidade de 
que trata o dispositivo. 
   
   EMENDA:31796 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, Inciso II do  
§ 5o., Inciso II do § 8o. e a parte final do § 6o.  
Suprima-se os incisos II do § 5o., inciso II  
do § 8o. e a parte final do § 6o., tudo do art. 209.  
"Ficam suprimidos do art. 209 os incisos II  
do § 5o., II do § 8o., e a parte final do § 6o.". 
Justificativa 
As supressões ora propostas resultam das emendas aditivas formuladas ao art. 207, 
consubstanciados nos incisos VI e VII.  
Trata-se, pois, de providencia que visa compatibilizar as disposições dos arts. 207 e 209. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir do Projeto de Constituição a determinação para que o Senado 
estabeleça alíquotas do ICM para as operações intra-estaduais com energia elétrica, minerais, 
petróleo e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados (art. 209, § 5o., II) e a não incidência 
prevista, para o mesmo imposto estadual (§ 8o., II).  
Conforme justifica o autor, as supressões resultam de emendas aditivas à competência tributária da 
União.  
Sob o aspecto sistemático e da autonomia federativa, a emenda poderia ser acolhida.  
Nova versão do Projeto mantém apenas os minerais na disposição. 
   
   EMENDA:31811 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclui do Título VII, Capítulo I, Seção IV,  
do artigo 209, a alínea "b" do item II do § 8o. 
Justificativa 
A exclusão se torna necessária tendo em vista a emenda aditiva que acrescenta ao projeto, na 
competência da União os impostos únicos (art. 207, incisos VI e VII). 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Justifica que a 
supressão resulta da proposta de passar aos Estados os impostos únicos sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica.  
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70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imunidade por ferir a autonomia federativa e 
prejudicar os Estados produtores.  
Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os impostos únicos e reitera a imunidade de 
que trata o dispositivo. 
   
   EMENDA:31814 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclui do Título VII, Capítulo I, Seção IV,  
do artigo 209, o inciso II do § 5o. 
Justificativa 
A exclusão se torna necessária tendo em vista a emenda aditiva que acrescenta ao projeto, na 
competência da União os impostos únicos (art. 207, incisos VI e VII).  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, propõe a supressão da competência do Senado para 
estabelecer alíquotas para as operações intra-estaduais com energia elétrica, minerais, petróleo e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  
Justifica que a disposição perde sentido à medida que outra Emenda propõe a permanência do 
Imposto Único.  
A ser acolhida a preservação dos impostos únicos, quer na órbita federal hoje praticada, quer na 
órbita dos Estados, a Emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias alternativas.  
Mas as versões do Projeto de Constituição vem mantendo a transferência para o campo do ICM de 
todos os bens antes submetidos aos impostos únicos.  
Mas em respeito à autonomia federativa, nova versão do Projeto mantém apenas os minerais no 
inquinado item II.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31842 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 209 do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Tal inovação, além de destorar da tradição tributária desse País, propicia, de forma sensível o 
aumento da já elevada carga tributária sobre as empresas e os cidadãos, contribuindo ainda para o 
agravamento da situação tributária no País, na medida em que concorre para confundir a natureza do 
imposto, pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo.  
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
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ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
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incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:31884 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
1) Suprimam-se, do § 7o. do artigo 209 as  
expressões "reputando-se" operações e prestações  
internas também as interestaduais realizadas para  
consumidor final de mercadorias e serviços".  
2) Acrescente-se mais parágrafo no art. 209,  
renumerando-se os atuais §§ 8o. e 9o:  
" § 8o. - Na hipótese de operações  
interestaduais, caberá ao Estado da localização do  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual." 
Justificativa 
É fundamental para o sistema federativo o princípio que veda aos Estados estabelecer diferença 
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
Deve, portanto vigorar em sua plenitude, esse tradicional princípio.  
Todavia, no que se refere à aplicação das alíquotas do ICMS, se mantida as disposições do Projeto, 
em diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades, entre bens e serviços 
oriundos do próprio Estado e bens e serviços adquiridos fora dele. Tais diferenças implicarão 
sensíveis prejuízos, tanto aos Estados e Municípios, como a fabricantes e fornecedores.  
Propõe-se, assim, alteração no parágrafo 7º, reservando-o para regular a fixação das alíquotas nas 
operações internas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto. Regula-se, outrossim, em 
outro parágrafo, o problema da tributação das operações interestaduais com mercadorias e serviços 
destinados a consumidor final. Objetiva-se manter a carga tributária aplicável às operações internas, 
atribuindo-se ao Estado de destino a diferença entre o imposto cobrado no Estado de origem e o 
normalmente cobrável nas operações internas.  
Essa proposição, a par de dar maior eficiência ao ICMS nas transações interestaduais, atende a 
todos os Estados, conforme pode ser observado na Carta de Canela, documento fruto das reflexões 
de todos os Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir no § 7º. do art. 209, a parte final que reputa 
como operações intraestaduais as interestaduais realizadas para consumidor final, para fins de 
incidência do ICMS, aditando novo parágrafo em que atribui ao Estado da localização do destinatário 
o imposto correspondente à diferença entre as alíquotas internas e interestadual.  
Justifica ser fundamental ao sistema federativo o princípio que veda aos estados estabelecer 
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diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino; que, se mantidas as 
disposições do Projeto, ocorrerão graves desigualdades, implicando em sensíveis prejuízos tanto aos 
Estados e Municípios como a fabricantes e fornecedores; que a proposição contida na emenda 
atenda a todos os Estados, conforme Carta de Canela.  
O detalhamento dessas incidências melhor caberia no Código Tributário.  
Nova versão do Projeto reitera a letra anterior. 
   
   EMENDA:31922 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dê-se ao art. 209, III, a seguinte redação:  
Operações relativas a circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes. 
Justificativa 
Visa a Emenda das maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas 
Federais e Estaduais, como requisito básico para a autonomia dos municípios, bem como o 
atendimento das necessidades essenciais da população visto que é no município que o cidadão vive 
suas necessidades e gera as riquezas da Federação. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:31966 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Item II do art. 209 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição.  
Adite-se ao Item II do art. 209 a seguinte  
expressão: "sendo que as alíquotas máximas serão  
fixadas pelo Senado da República, por resolução  
aprovada por dois terços de seus membros." 
Justificativa 
Estabelece a necessária harmonia a nível nacional, neste imposto, uma vez que o mesmo evento 
pode gerar seus efeitos em várias unidades da Federação. 
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Por outro lado, constitui norma proposta, proteção indiscutível do contribuinte, em fato econômico 
extraordinariamente relevante na ordenação social e familiar. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que haja um limite máximo, fixável pelo Senado, para o imposto sobre 
transmissão "causa mortis" e doação, previsto para os Estados no projeto de Constituição. Invoca 
necessidade de harmonia a nível nacional e de proteção ao contribuinte.  
Data vênia, o princípio federativo recomenda que cada Estado Federado tenha plena competência no 
imposto que lhe foi atribuído.  
Nova versão do projeto introduz parágrafo acolhendo o limite. 
   
   EMENDA:31970 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
DISPOSITIVO EMENDADO - Título VII art. 209  
Adite-se no artigo 209, mais um parágrafo,  
com a seguinte redação:  
Além do imposto de que trata o item III deste  
artigo, nenhum outro imposto poderá incidir sobre  
Energia Elétrica, combustíveis, lubrificantes e  
minerais, ressalvado os impostos de que tratam os  
itens I e II do art. 207 e item III do artigo 210. 
Justificativa 
Tratam-se de produtos e serviços vitais à economia de base e à economia vital da sociedade e da 
população.  
Assim sendo, impõe-se afastar a possiblidade da criação de impostos, com base na competência 
residual e mesmo da cobrança do próprio IPI, com relação e estes serviços ou produtos.  
Parecer:   
   As emendas inclusas querem aditar parágrafo ao art. 209 do Projeto da Comissão de 
Sistematização, proibindo que sobre a energia elétrica, os combustíveis e lubrificantes, e os minerais 
possa ser instituído qualquer outro tributo além dos impostos sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, sobre importação ou exportação e sobre vendas a varejo.  
Em princípio, tendo sido distribuída à União, aos Estados e aos Municípios, cada imposto, a 
autonomia deve preservar a cada pessoa tributante decidir sobre a incidência ou isenção, desde que 
o objeto tributável esteja compreendido na possibilidade de incidência.  
Como exceção, a nova versão para o projeto acolhe a pretensão da emenda. 
   
   EMENDA:32026 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a alínea "c" do inciso II § 8o. do artigo 209: 
Justificativa 
A alínea “c” concede isenção do imposto prestarão de serviços ao transporte urbano de passageiros 
nas áreas metropolitanas.  
A isenção é inadmissível, imoral e prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros 
nas áreas metropolitanas é uma atividade altamente lucrativa e monopolizada pela iniciativa privada. 
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A isenção concedida no Projeto, fruto do “looby” das empresas de ônibus, representa um rude golpe 
nas finanças dos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:32051 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No artigo 209, o item III, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - ........................ 
III - operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que iniciadas no exterior. 
Justificativa 
A supressão da expressão “e sobre prestação de serviços”, é consequência do deslocamento do ISS 
da competência fiscal do Estado para o Município. Ressalta-se que, em contrapartida, está sendo 
retirado do Município o IVV, que poderá ser absorvido pela Sistematização da cobrança do próprio 
ICM pelos Estados, através da fixação de suas alíquotas, de tal maneira que o Estado também não 
venham perder receitas. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipal e de comunicação. 
   
   EMENDA:32132 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclui do Título VII, Capítulo III, Seção IV, do artigo 209, e inciso II do § 5o. 
Justificativa 
A exclusão se torna necessária tendo vista a emenda aditiva que acrescenta ao projeto, na 
competência da União os impostos únicos (art. 207, incisos VI e VII).  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, propõe a supressão da competência do Senado para 
estabelecer alíquotas para as operações intra-estaduais com energia elétrica, minerais, petróleo e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  
Justifica que a disposição perde sentido à medida que outra Emenda propõe a permanência do 
Imposto Único.  
A ser acolhida a preservação dos impostos únicos, quer na órbita federal hoje praticada, quer na 
órbita dos Estados, a Emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias alternativas.  
Mas as versões do Projeto de Constituição vem mantendo a transferência para o campo do ICM de 
todos os bens antes submetidos aos impostos únicos.  
Mas em respeito à autonomia federativa, nova versão do Projeto mantém apenas os minerais no 
inquinado item II.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32293 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Art. 209 parágrafo quarto  
Dê-se ao Parágrafo quarto do artigo 209, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Parágrafo Quarto - O imposto de que trata o  
item III será não cumulativo, admitida sua  
seletividade, em função da essencialidade das  
mercadorias e dos serviços, compensando-se o que  
for devido, em cada operação relativa a circulação  
de mercadorias ou prestação de serviços relativa a  
circulação de mercadorias ou prestação de  
serviços, com o montante cobrado na anteriores,  
pelo mesmo ou outro Estado." 
Justificativa 
A restrição contida na parte final do Parágrafo Quarto, em sua redação primitiva, contraria 
frontalmente o princípio da não cumulatividade do imposto. Ora, se não se assegurar o crédito de 
uma operação isenta, na próxima fase de circulação da mercadoria esse benefício será anulado, 
porquanto o imposto incidirá integralmente. É um desvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela 
Emenda Constitucional nº 23 à Carta de 1969. (Emenda Passos Porto). 
Por isso, a proposta de se excluir, do Parágrafo Quarto do artigo 209, a oração “a isenção ou não 
incidência, salvo determinado em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes”.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir do § 4o. do art. 209 do Projeto de Constituição a frase final: "A 
isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito de 
imposto para compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes". Refere-se ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, de competência dos Estados.  
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Justifica o autor que a restrição contraria o princípio da não cumulatividade do imposto; que se não se 
assegurar crédito de uma operação isenta, na próxima fase de circulação da mercadoria o benefício 
será anulado, porquanto o imposto incidirá integralmente.  
Teoricamente procede a crítica, havendo pagamento integral do ICMS quando a compra da 
mercadoria ou o recebimento do serviço foi tributado.  
O Projeto passa a reconhecer anulação de crédito relativo a operações anteriores.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:32318 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   I - Dê-se ao § 6o. do art. 209 a seguinte redação:  
"Art. 209. ................... 
§ 6o. O Senado da República, mediante  
resolução aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecerá alíquotas mínimas e máximas  
nas operações internas não compreendidas no item  
II do parágrafo anterior".  
II - Inclua-se, onde couber, nas Disposições  
Transitórias, o seguinte artigo:  
"Art. Enquanto não fixadas as alíquotas de  
que tratam os §§ 5o. e 6o. do art. 209, continuam  
a ser aplicadas as constantes da legislação  
atualmente em vigor". 
Justificativa 
Assim como a fixação de alíquotas mínimas do ICMPS, nas operações internas, visa prevenir o 
surgimento de “guerras” fiscais entre os Estados, a previsão de que essa competência do Senado 
Federal  seja estendida ao estabelecimento de alíquotas máximas de ICMS, nas referidas operações, 
tem por objetivo evitar o aumento desmedido da carga tributária indireta, e seus indesejáveis reflexos 
no índice geral de preços. 
Parecer:   
   A Emendas inclusas querem que o Senado estabeleça alíquotas mínimas e máximas, ao invés de 
só mínimas, para o ICMS incidente nas operações internas.  
O Projeto, repetindo tradicional regra das Constituições brasileiras, veda que os Estados, o Distrito 
Federal e os Municipíos estabeleçam diferença tributária entre bens e serviços, em razão da 
procedência ou destino.  
A Comissão de Sistematização está mantendo só as alíquotas mínimas, em acatamento à autonomia 
federativa.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:32319 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprime-se o § 1o. do art. 209. 
Justificativa 
A cobrança de um adicional ao imposto de renda, pelos Estados, restringe a competência da União 
relativamente a esse tributo, porquanto a legislação federal de regência do imposto não poderá 
alcançar integralmente a matéria tributável; uma vez que esta é finita, haverá sempre que prever uma 
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margem a ser deixada aos Estados, para o adicional, a fim de que a carga tributária não se torne 
confiscatória e insuportável. 
Ressalte-se que a partilha de competências tributárias consagrada pelo Projeto somente confere à 
União, na realidade, duas fontes de receita tributária: o Imposto de Renda e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados, sendo que, mesmo destes, apenas 54% e 44%, respectivamente, irão para 
os cofres federais; o restante será entregue a Estados e Municípios. Os demais impostos (Impostos 
de Exportação, Imposto de Importação e Imposto sobre Operações Financeiras) têm caráter 
preponderantemente extrafiscal, não chegando a gerar expressivos montantes de arrecadação. 
Qualquer restrição ao exercício da competência tributária da União, como a previsão de cobrança de 
adicional ao Imposto de Renda, pelos Estados e Distrito Federal, representará diminuição maior ainda 
dos recursos de que a União deve dispor para atender a seus encargos. 
Além disso, o adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, onde se concentra quase toda a 
arrecadação do imposto de renda. Os Estados menos desenvolvidos não teriam condições para 
instituir o adicional, quer por inexistência de matéria tributável expressiva, frente aos custos de 
arrecadação, quer pela inconveniência de elevar ainda mais carga tributária em seus territórios. 
Vislumbra-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal", e suas danosas consequências, com Estados 
desenvolvidos procurando atrair investimentos para seus territórios, mediante o recurso à não-
incidência ou devolução do adicional ao imposto de renda. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
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contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:32320 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprime o item I do art. 209. 
Justificativa 
A supressão proposta decorre de outra emenda ao substitutivo, mantendo na competência da União 
o imposto sobre a propriedade territorial rural.  
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Parecer:   
   A presente emenda pretende manter na competência da União o Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural, com vistas à reforma agrária.  
O ITR pertenceu aos Estados de 1934 a 1961 quando passou aos Municípios pela Emenda no. 5/61, 
de 1962 a 1965, tendo sido absorvido pela União a partir de 1965 por efeito da Emenda no. 10/64, 
precisamente sob a alegação de utilizar o tributo para promover uma Reforma Agrária.  
Entretanto, foi em mãos da União que o ITR teve a pior administração possível. Durante os 18 anos 
de 1966 a 1983 de que existem dados publicados - o INCRA omitiu-se na cobrança de mais de 78% 
dos débitos lançados. Esse descumprimento da lei privilegiou 19 empresas rurais, 238 latifúndios por 
dimensão e 2741 latifúndios por exploração (Gazeta Mercantil de 1/11/85 e DCN, Seção II, de 
6/6/85).  
Simultaneamente, prejudicou os Municípios, porque a eles a Constituição atribuía o produto da 
arrecadação. Esse tráfico de influência é pior quanto maior a centralização tributária, conforme os 
fatos demonstraram, e invalidou os propósitos reformistas.  
A tributação rural para uso adequado do solo tanto pode ser feita pela União pelos Estados ou 
Municípios. Isso não tolhe ações desapropriatórias pela União, para redistribuição de terras 
subaproveitadas.  
Nova versão do Projeto mantém o ITR na União. 
   
   EMENDA:32328 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: § 5o. e seus itens do Art. 209  
O § 5o e seus itens do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - .......................... 
§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por dois terços de seus membros,  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações  
relativas à circulação de mercadorias,  
interestaduais e de exportação. 
Justificativa 
Como foram apresentadas emenda ao item III e adicionado o item V pelas quais se retirou do texto do 
substitutivo as atividades de prestação de serviço e inclui-se o imposto sobre minerais, ficou excluída 
a incidência de imposto estadual sobre tais operações, o que justifica a emenda. 
Parecer:   
   A Emenda sob exame exclui a prestação de serviços na competência do Senado para fixar 
alíquotas referentes ao ICMS, como efeito da preservação do ISS nos Municípios, extinguindo, ainda, 
a competência para a fixação de alíquotas para as operações internas dos Estados (§ 5o. do art. 
209). Se for acolhida a pretensão de manter o ISS com os Municípios, será necessário o ajustamento 
proposto.  
Quanto às alíquotas internas, a fixação pelo Senado realmente afetaria a autonomia, dos Estados, 
mas a decisão é política.  
A Comissão de Sistematização restabeleceu para os Municípios o atual ISS.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:32329 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: item II do § 5o. do Art. 209  
Suprima-se o item II do § 5o. do Art. 209. 
Justificativa 
Não se justifica resolução do Senado sobre alíquotas internas de impostos estaduais. 
Parecer:   
   Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência do Senado estabelecer alíquotas do 
ICMS nas operações internas, inclusive quanto à energia elétrica, aos minerais, ao petróleo e aos 
combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo. Nesse sentido, reivindicam a supressão do 
item II do § 5o. do Art. 209 do Projeto de Constituição.  
Justificam os autores das Emendas que a fixação, pelo Senado, de alíquotas de impostos estaduais, 
notadamente em operações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio federativo, norteador 
da Assembléia Constituinte; que o dispositivo entra em choque com o espírito que preside à 
edificação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer os Estados e sua autonomia; que no 
regime federativo deve ser preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a interferência do 
Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; que não se justifica resolução do Senado sobre 
alíquotas internas de impostos estaduais; e que cabe aos Estados legislarem sobre as operações do 
ICMS.  
Sob o aspecto do Sistema Federativo, afiguram-se procedentes as arguições dos autores das 
Emendas. De resto, a autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equilíbrio na administração 
dos impostos que lhes cabem.  
Nova versão mantém só os minerais. 
   
   EMENDA:32333 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea "a" do item II do § 8o. do Art. 209.  
Alínea "a" do item II § 8o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - ............................ 
§ 8o. - ................................ 
II - ...................................... 
a) - sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industriais e sobre prestação de serviço para o exterior. 
Justificativa 
Para permitir a exportação de serviços em igualdade de tratamento tributário com a exportação de 
produtos industrializados.  
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja ampliar a imunidade do ICMS quanto às operações para o exterior, 
acrescentando aos produtos industrializados a prestação de serviço para o exterior. Alega que além 
de consistir em prática internacional, a não incidência para os serviços viabilizaria a conquista de 
mercados atualmente inatingíveis por excesso de carga tributária.  
Nova versão para o Projeto mantém o texto anterior.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32335 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo a ser Suprimido - Parágrafo 7o. do Art. 209 
Justificativa 
É um contrassenso e até mesmo inusitado, o substitutivo conceder poderes aos Estados e ao Distrito 
Federal de deliberar contrariamente ao que ficar disposto no próprio texto constitucional, permitindo 
ao Executivo alterar ou contrariar a Lei Maior.  
No mérito, a matéria inserida no dispositivo que ora se suprimem, não deve mesmo ser objeto de 
texto constitucional e sim ser tratada através de Resolução do Senado. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir o § 7º. do art. 209, que estabelece que as 
alíquotas do ICMS, nas operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das interestaduais, 
salvo deliberação em contrário dos Estados, e que se reputam operações internas as interestaduais 
efetuadas para consumidor final.  
Justifica ser um contrassenso inusitado conceder poderes aos Estados para deliberar contrariamente 
ao estabelecido em texto constitucional e que, no mérito, a matéria deve ser tratada pelo Senado.  
A disposição poderia ser extirpada do texto constitucional.  
Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior. 
   
   EMENDA:32368 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se mais um inciso no art. 210 do  
Substitutivo do Relator, suprindo-se as expressões  
"e sobre prestação de serviços" do inciso III do  
seu art. 209, assim como dos seus parágrafos:  
Art. 210 - .............................. 
IV - serviços de qualquer natureza. 
Justificativa 
A Emenda visa manter o imposto sobre prestação de serviços na competência municipal. Não se 
justifica que o tradicional imposto de industriais e profissões, mesmo travestido na denominação 
sobre serviços de qualquer natureza, passe para a órbita do Estado. A não ser que se pretenda 
mutilar mais um aspecto, por sinal tradicional, da atuação dos Municípios, como o de ordenar as 
atividades locais, sobretudo urbanas, policiando a localização e o funcionamento de estabelecimentos 
comerciais e industriais, assim como de serviços outros. Como é de competência municipal prover 
quanto a essa matéria de peculiar interesse local, o imposto (ilegível) caber-lhe, como instrumento de 
eficácia da sua atuação no setor.  
Óbvio, igualmente, que o imposto somente poderá incidir na prestação de serviços realizada no 
âmbito do respectivo Município, por fugir à jurisdição do mesmo a que se realize em outra 
municipalidade e a cujo território não se estende. A monetária, a bem dizer, está pacificada pela 
doutrina e pela jurisprudência, a respeito de normas gerais de direito tributário e imposto sobre 
serviços (ISS). 
Por fim, é de todo conveniente que se não complique o que já se encontra assentado, como o 
imposto dessa natureza na competência do Município. Daí a Emenda suprimir, também do inciso III e 
parágrafos do art. 200 do Substitutivo, as referências a prestação de serviços como objeto de 
tributação pelo Estado ou definição do fato gerador e base de cálculo do seu imposto sobre 
circulação de mercadorias (ICM). 
Parecer:   
   A manutenção da competência do município sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, 
pretendida pela Emenda, se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Deve ser aprovada. 
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   EMENDA:32512 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao disposto no art. 209 § 8o.,  
item II da Seção IV (Dos Impostos dos Estados e do  
Distrito Federal), do Capítulo I do Título VII,  
nova alínea, que será a "d", para estabelecer não  
incidência do "ICM" no ato cooperativo PP. dito,  
como segue:  
"D) nas operações entre as cooperativas e seus associados;" 
Justificativa 
É reinvindicação antiga, persistente, do cooperativismo brasileiro, externada a partir dos anos 70 e, 
especialmente e com mais ênfase, a contar do Iº Congresso Nacional de Cooperativas de Consumo 
(S. Paulo – 1982), a de obter do Estado o reconhecimento de que não é legitima a incidência do 
“ICM” nas operações entre as Cooperativas e seus associados/cooperadores.  
De certo modo, esse reconhecimento – da natureza “sui generis” das relações 
Cooperativa/Associados e da sua exclusão natural da incidência do “ICM”, pela não prática do fato 
gerador básico - havia até 1971/1972, já vigente o Dec – Lei 406/68, de 31/12/68, que passou a viger 
em 1º de janeiro de 1969, pois o Excelso S.T.F. só apreciou a matéria, á vista do DL. 406/68, alguns 
anos da vigência daquele édito fazendário, à vista do qual então o Excelso Pretório passou a admitir 
a incidência do “ICM” no ato cooperativo, até mesmo das Cooperativas de CONSUMO. 
O Dec. Lei 406/68 já foi editado para que os Estados legislassem tributando as cooperativas, sem 
exceção, com o “ICM” – pois que o édito teve inspiração delfiniana, portanto, capitalista. 
E foi o império da exceção que vigorou e vigora até hoje – criando, por Decr. Lei, nova categoria de 
contribuintes, ao arrepio do preceito constitucional da Carta 67/69, que nomeou como contribuintes 
apenas os COMERCIATES, INDUSTRIAIS E PRODUTORES! 
Assim, à vista do DL 406/68, as legislações estaduais regulamentaram a cobrança do ICM sobre as 
relações internas entre as Cooperativas e seus Associados/cooperadores, incluindo as Cooperativas 
de CONSUMO – que jamais praticam o fato gerador, pois, sem sombra de dúvida, as cooperativas de 
consumo adquirem BENS E PRODUTOS COM O CAPITAL DOS ASSOCIADOS e distribuem, 
entregam esses bens e produtos aos seus DONOS (os associados)! 
“Da mihi fato dat tibi jus”, já diziam os romanos, e, assim, do fato inquestionável de que a cooperativa 
apenas ENTREGA ao associado o que com o capital DO ASSOCIADO adquiriu para ele, não haveria 
de como, legitimamente – senão por lei injurídica nascida do império da exceção – fazer recair tributo 
em ato inexistente.  
Aliás, já vigora desde dezembro de 1971 a Lei 5.764, que, no seu artigo 79 e § único conceitua e 
define o ATO COOPERATIVO como não mercantil, não comercial !  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, pretende assentar na Constituição a imunidade do ICMS 
"sobre os atos praticados entre as cooperativas e seus associados" ou "nas operações entre as 
cooperativas e seus associados" ou, ainda, "sobre as relações entre as cooperativas e seus membros 
associados".  
Justifica que as relações entre as cooperativas e seus associados são consideradas não comerciais; 
que o Decreto-lei Federal nº 406/68 intrometeu-se na legislação constitucional, inovou a matéria, 
nomeando também como contribuinte as cooperativas; que, infelizmente, o Supremo Tribunal, na 
linha do capitalismo tributário, deu guarida a essa inovação e, a partir de 1973, passou a decidir que 
as cooperativas estão sujeitas ao ICM como qualquer comerciante; que a única maneira de reparar 
esse erro jurídico, de efeitos anti-sociais, é inserindo na nova Carta Magna a não incidência do ICM; 
que nas relações entre as cooperativas e seus cooperados incorre o  
fato gerador do ICM, não havendo ato de compra e venda, mas só ato cooperativo, conforme a Lei 
no. 5.764/71, desrespeitada até pelo Judiciário; que o próprio Substitutivo estabelece que a lei 
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apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo, com incentivos financeiros, 
fiscais e creditícios (art. 229, § 2o.); que é reivindicação antiga e persistente, do cooperativismo 
brasileiro, a contar do 1o. Congresso de Cooperativas de Consumo, de 1982, obter do Estado o 
reconhecimento de que não é legítima a incidência do ICM; que o Decreto-Lei no. 406/68 criou nova 
categoria de contribuinte do ICM, ao arrepio da Carta 67/69, que nomeou apenas os comerciantes, 
industriais e produtores; que à vista do DL 406/68 as legislações estaduais regulamentaram a 
cobrança do ICM sobre as relações internas entre as cooperativas e seus associados, incluindo as 
cooperativas de consumo; que a Lei no. 5.764/71 em seu art. 79 e § único conceitua e define o ato 
cooperativo como não mercantil; que é da maior conveniência para nosso País que se desenvolva o 
sentimento associativista, de que a cooperativa é instrumento, com o acréscimo de ser escola de 
democracia comunitária.  
A argumentação trazida pelas emendas bem demonstra que o assunto é controverso. Se uma lei 
autoriza a tributação pelo ICM dos recebimentos de produtos ou dos fornecimentos de mercadorias, 
por cooperativas, o judiciário presta jurisdição para cumprimento da lei, salvo se inconstitucional ou 
revogada. Seria necessária outra lei modificando o tratamento tributário.  
De qualquer maneira, competindo o ICMS aos Estados, estes podem assegurar imunidade em suas 
Constituições ou conceder isenção mediante lei comum, no exercício da autonomia federativa.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:32538 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   ADITIVA  
Acrescentar uma alínea "d" ao inciso II, do parágrafo 8o., do artigo 209, com a seguinte redação:  
Artigo 209. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
............................................  
§ 8o. O imposto de que trata o item III:  
............................................  
II - não incidirá:  
............................................  
d) sobre a entrada, em estabelecimento do  
contribuinte, de bem destinado a seu ativo fixo,  
quando não houver similar nacional e se tratar de  
nova indústria ou modernização de indústria  
existente. 
Justificativa 
Objetiva-se com a emenda fortalecer a indústria nacional, modernizando-a a fim de torná-la mais 
competitiva, de forma a gerar mais empregos. 
Parecer:   
   A emenda apensa deseja assegurar imunidade do ICMS para a entrada, em estabelecimento do 
contribuinte, de bem destinado a seu ativo fixo, quando não houver similar nacional e se tratar de 
nova indústria ou modernização de indústria existente (art. 209, § 8o, II, d).  
Justifica que objetiva fortalecer a indústria nacional e modernizá-la a fim de torná-la mais competitiva 
e gerar mais empregos.  
Ao desejar conferir não-incidência, a emenda viria excluir da incidência do ICMS as importações 
referidas no item I do mesmo § 8o. Aí, a Comissão de Sistematização está mantendo a incidência, 
destacando mesmo, sem necessidade, o bem destinado a consumo ou ativo fixo, eliminando, todavia 
a referência à entrada no estabelecimento de contribuinte.  
A não inclusão na imunidade não impede, todavia, que cada Estado conceda isenção por lei comum 
a situações específicas, no exercício de sua autonomia federativa. 
   
   EMENDA:32576 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo I do Título VII do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
[...] 
SEÇÃO IV  
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal  
Art. 209. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - propriedade territorial rural;  
II - transmissão "causa mortis" e doação, de  
quaisquer bens ou direitos;  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior;  
IV - propriedade de veículos automotores.  
§ 1o. Os Estados e o distrito Federal poderão  
instituir um adicional ao imposto sobre a renda e  
proventos de qualquer natureza, até o limite de  
cinco por cento do valor do imposto devido à União  
por pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou  
domiciliadas nos respectivos territórios.  
§ 2o. O imposto de que trata o item I terá  
suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a  
formação de latifúndios e manutenção de  
propriedades improdutivas e não incidirá sobre  
pequenas glebas rurais, nos termos definidos em  
lei estadual, quando as explorarem os  
proprietários, só ou com sua família.  
§ 3o. Relativamente a bens imóveis e  
respectivos direitos, o imposto de que trata o  
item II compete ao Estado da situação do bem;  
relativamente a bens móveis, títulos e créditos, o  
imposto compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o  
doador; se o doador tiver domicílio ou residência  
no Exterior, ou se aí o "de cujus possuia bens,  
era residente ou domiciliado ou teve seu  
inventário processado, a competência para  
instituir o tributo observará o dispostos em lei complementar.  
§ 4o. As alíquotas do imposto de que trata o  
item II poderão ser progressivas e não excederão  
os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.  
§ 5o. O imposto de que trata o item III será  
não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa à circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado. A isenção  
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ou não-incidência, salvo determinação de lei em  
contrário, não implicará crédito de imposto para  
compensação daquele devido nas operações ou  
prestações seguintes e a isenção acarretará  
anulação do crédito do imposto, relativo às  
operações anteriores.  
§ 6o. Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá:  
I - as alíquotas aplicáveis às operações  
relativas à circulação de mercadorias e às  
prestações de serviço, interestaduais e de exportação;  
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com minerais.  
§ 7o. É facultado ao Senado Federal, também  
por resolução aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreeendidas no item II  
do parágrafo anterior.  
§ 8o. Salvo deliberação em contrário dos  
Estados e do Distrito Federal, nos termos do  
disposto no item VII do § 9o., as alíquotas  
internas, nas operações relativas à circulação de  
mercadorias e nas prestações de serviços, não  
poderão ser inferiores às alíquotas  
interestaduais, reputando-se operações e  
prestações internas também as interestaduais  
realizadas para consumidor final de mercadorias e serviços.  
§ 9o. O imposto de que trata o item III:  
I - incidirá sobre a entrada de mercadoria  
importada do exterior, inclusive quando se tratar  
de bem destinado a consumo ou ativo fixo de  
estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço;  
II - não incidirá:  
a) sobre operações que destinam ao Exterior  
produtos industrializados;  
b) sobre operações que destinam a outros  
Estados petróleo, inclusive lubrificantes,  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e  
energia elétrica; e  
III - não compreenderá, em sua base de  
cálculo, o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação configurar  
hipótese de incidência dos dois impostos.  
§ 10. À exceção dos impostos de que tratam o  
item III deste artigo, os itens I e II do artigo  
207 e o item III do artigo 210, nenhum outro  
poderá ser instituído sobre operações relativas a  
energia elétrica, combustíveis, lubrificantes e  
minerais do País.  
§ 11. Cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o item III:  
I - definir seus contribuintes;  
II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  
III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  
IV - fixar, para efeito de sua cobrança e  
definição do estabelecimento responsável, o local  
das operações relativas à circulação de  
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mercadorias e das prestações de serviços;  
V - excluir da incidência do imposto, nas  
exportacões para o Exterior, serviços e outros  
produtos além dos mencionados na alínea "a" do  
item II do § 9o. este artigo;  
VI - prever casos de manutenção de crédito,  
relativamente à remessa para outro Estado e  
exportação para o Exterior, de serviços e de  
mercadorias;  
VII - regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e o Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
concedidos e revogados.  
[...] 
Justificativa 
O Capítulo dedicado ao Sistema Tributário Nacional do Substitutivo ao Projeto de Constituição está 
elaborado dentro da melhor técnica, seja sob o aspecto jurídico-formal, seja em razão das soluções 
substantivas adotadas. 
Depois de ouvir técnicos especializados, do setor público e do setor privado, pareceu-me conveniente 
sugerir pequenos e rápidos aperfeiçoamentos, que me parecem devem ser adotados. 
Parecer:   
   A presente Emenda consiste em dar nova redação a todo o Capítulo I do Título VII do Substitutivo 
ao Projeto de Constituição, com o objetivo de sugerir pequenos e rápidos aperfeiçoamentos.  
Examinando-a, observamos que contém várias normas e sugestões que efetivamente contribuem 
para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição, podendo-se citar, entre outras, as dos itens II e III 
e § 2o. do art. 195; do art. 200; do item I e do § 3o. do art. 203; do item I do § 3o. do art. 207; do item 
IV do § 11 do art. 209 e do § 2o. do art. 213.  
Por outro lado, tendo em vista o resultado de negociações e acordos efetuados com várias lideranças 
e membros da Comissão de Sistematização, não podem ser admitidas as inovações que a Emenda 
contém em seus artigos 197, item III, "caput", 209, §§ 1o e 6o, 213, item I, alínea "c" e 217.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32577 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do § 9o. do artigo 209 do  
substitutivo do Projeto de Constituição, elaborado  
pelo Relator da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"IV - fixar, para efeito de sua cobrança e  
definição do estabelecimento responsável, o local  
das operações relativas à circulação de  
mercadorias e das prestações de serviços;" 
Justificativa 
O item IV do § 9º do art. 209 do Projeto de Constituição atribui à lei complementar competência para 
fixar, no concernente ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços, o local das operações e das prestações.  
O local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços é fato cuja 
regulação somente se justifica se seu objetivo é determinar o local da cobrança do imposto e o 
estabelecimento responsável pelo pagamento. Daí a necessidade de aprimorar a redação do 
dispositivo. 
Parecer:   
   As duas emendas inclusas querem alterar a redação do item II do § 9o., do art. 209, para introduzir, 
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na fixação do local das operações sujeitas ao ICM "para efeito de sua cobrança e definição do 
estabelecimento responsável".  
Justificam que a lei não pode determinar onde deve realizar-se o fato que dá origem ao imposto e que 
limita-se, para fins de cobrança, a convencionar o local, para efeitos tributários.  
Procede inteiramente a crítica e a sugestão. 
   
   EMENDA:32631 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 209  
Suprima-se o inciso I do artigo 209. 
Justificativa 
Entendemos que o imposto territorial rural deve ser da competência da União, inclusive em 
decorrência da problemática agrária hoje em nosso País, cuja solução passa, primordialmente, pela 
União Federal.  
Parecer:   
   A presente emenda pretende manter na competência da União o Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural, com vistas à reforma agrária.  
O ITR pertenceu aos Estados de 1934 a 1961 quando passou aos Municípios pela Emenda no. 5/61, 
de 1962 a 1965, tendo sido absorvido pela União a partir de 1965 por efeito da Emenda no. 10/64, 
precisamente sob a alegação de utilizar o tributo para promover uma Reforma Agrária.  
Entretanto, foi em mãos da União que o ITR teve a pior administração possível. Durante os 18 anos 
de 1966 a 1983 -de que existem dados publicados - o INCRA omitiu-se na cobrança de mais de 78% 
dos débitos lançados. Esse descumprimento da lei privilegiou 19 empresas rurais, 238 latifúndios por 
dimensão e 2741 latifúndios por exploração (Gazeta Mercantil de 1/11/85 e DCN, Seção II, de 
6/6/85).  
Simultaneamente, prejudicou os Municípios, porque a eles a Constituição atribuía o produto da 
arrecadação. Esse tráfico de influência é pior quanto maior a centralização tributária, conforme os 
fatos demonstraram, e invalidou os propósitos reformistas.  
A tributação rural para uso adequado do solo tanto pode ser feita pela União pelos Estados ou 
Municípios. Isso não tolhe ações desapropriatórias pela União, para redistribuição de terras 
subaproveitadas.  
Nova versão do Projeto mantém o ITR na União. 
   
   EMENDA:32652 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do § 8o. do artigo 209  
do projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 209 - ...................... 
§ 8o. - O imposto de que trata o item III:  
a) Incidirá sobre a entrada, no Território  
Nacional, de mercadoria importada do Exterior por  
seu titular, inclusive quando se tratar de bem  
destinado a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, bem como sobre serviços prestados  
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no Exterior, quando destinado a estabelecimento  
situado no País;  
b) - Incidirá também sobre as operações de  
saída de mercadorias de cada unidade produtora,  
industrial ou comercial, para qualquer outra,  
ainda que pertencentes a uma pessoa física ou  
jurídica e situada em um mesmo imóvel". 
Justificativa 
A emenda sob enfoque visa proteger o erário público especialmente dos Estados exportadores para o 
exterior. O texto sugerido no inciso II permitirá tratamento equânime do ponto de vista da justiça 
fiscal, já que não permitirá, em se tratando de preço final tabelado, geração de diferença, em se 
tratando de preço final tabelado, geração de diferença na margem de lucro dos industriais que se 
utilizam matéria prima própria.  
A proposição objetiva ainda eliminar, de forma definitiva, qualquer discussão a respeito da incidência 
do ICM saída qualquer matéria-prima promovida entre estabelecimento produtor e industrial 
pertencentes mesma pessoa, independentemente respectiva localização. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer modificar a redação do item I do § 8o. do art. 209 do Projeto, no sentido de 
substituir a entrada de mercadoria do estabelecimento de contribuinte por sua entrada no território 
nacional, para a incidência do ICMS nas importações do exterior, bem como para aditar a 
incidência "sobre as operações de saída de mercadorias de cada unidade produtora, industrial ou 
comercial, para qualquer outra, ainda que pertencentes a uma pessoa física ou jurídica e situadas em 
um mesmo imóvel".  
Nova versão do Projeto suprime a explicitação da entrada "no estabelecimento de contribuinte", 
acolhendo, nessa parte, a preocupação de numerosas emendas.  
No que concerne à tributação das saídas de mercadorias em geral, todavia, manteve a orientação 
anterior, portanto rejeitando a pretensão.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32671 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Parcial  
Exclui do Título VI, Capítulo III, Seção IV,  
do art. 209, § 6o. a parte final que, em  
consequência ficará com a seguinte redação:  
Título VI  
Capítulo III  
Seção IV  
Art. 209  
§ 6o. - É facultado ao Senado da República  
também por resolução aprovada por dois terços de  
seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas. 
Justificativa 
A expressão suprimida (“não compreendidas no item II do parágrafo anterior”), deve ser suprimida 
tendo em vista a supressão proposta para o inciso II do parágrafo 5º do art. 209, face a emenda que 
atribui competência da União em relação aos impostos únicos (art. 207, VI e VII). 
Parecer:   
   As inclusas emendas querem suprimir, do § 6o. do artigo 209, a parte final que invoca, como 
ressalva, o item II do parágrafo precedente. Com a supressão, justifica o autor que está 
compatibilizando a matéria com emenda que preserva na União os impostos únicos, invalidando 
citado item II do § 5o.  
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Como se vê, o destino da emenda depende da preservação ou não dos impostos únicos com a 
União, o que o Projeto não vem fazendo. 
   
   EMENDA:32679 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do substitutivo do Relator.  
O Parágrafo 1o. do artigo 209. 
Justificativa 
O Imposto de Renda está na esfera Federal e a carga tributária que está incidindo sobre a classe 
média com o referido tributo já é por demais alta. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
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tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:32687 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescenta item V e parágrafo 2o., incisos I  
e II e modifica o § 5o. do art. 209 do Projeto Substitutivo.  
"Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - .......................... 
V - extração e operações de bens minerais.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 791  

 

§ 1o. ..................... 
§ 5o. - Em relação aos impostos de que tratam  
os itens III e V, resolução do Senado da  
República, aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecerá:  
I - As alíquotas aplicadas às operações  
relativas a minerais e circulação de mercadorias e  
às prestações de serviços interestaduais e exportação.  
II - As alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com minerais.  
§ 6o. ...................... 
§ 9o. - O imposto de que trata o item V:  
I - deverá ser único, obrigatório e incidirá  
uma única vez sobre quaisquer das operações com  
bens minerais.  
II - Destina 70% ao Estado e 30% ao Município  
onde se dão as lavras das jazidas minerais". 
Justificativa 
Os minerais são recursos naturais exauríveis em termos relativamente curtos e não renováveis, e por 
esta razão não podem ser tratados como mercadorias normais para efeito de tributação.  
Os impostos sobre esses bens devem ser, e o são em toda parte, impostos obrigatórios únicos e com 
uma só incidência. Não se admite que seja possível extrair minerais, sem que o mesmo deixe algo 
significativo para a sociedade que perde definitivamente esses recursos na medida em que são 
extraídos e consumidos. De modo especial os bens minerais destinados a exportação, devem deixar 
às populações locais, algo que socialmente seja compensador em relação aos benefícios que o 
suprimento desses bens proporcionam a sociedade em geral, principalmente no exterior. Face a tese 
de que se não se exportam impostos os minerais sairão do país sem pagar qualquer imposto, seja IPI 
ou ICM. Esta é realmente uma situação inaceitável especialmente para as áreas menos 
desenvolvidas e produtoras como a Amazônia.  
Diante disto estamos propondo que seja estabelecido o IUM (imposto único sobre minerais), a nível 
estadual, embora com estabelecimento de alíquotas pelo Senado e unificado a nível nacional e até 
diferenciadas para favorecer a exportação se for o caso. O que não é aceitável é a exaustão de 
recursos dessa natureza sem nenhum benefício real aos fornecedores explorados.  
Parecer:   
   A emenda sob exame pretende criar, na competência dos Estados, o imposto sobre extração e 
operações de bens minerais, o qual seria único e incidiria uma única vez sobre quaisquer das 
operações. Destina 70% do produto ao próprio Estado e 30% ao Município. Justifica o autor que, por 
serem recursos exauríveis, os minerais não podem ser tratados como mercadorias normais; que é 
preciso deixar algo para a sociedade que perde definitivamente esses recursos, 
especialmente quando os minerais são exportados, contrapondo-se à tese de que não devem ser 
exportados impostos como o IPI ou ICM.  
O imposto único sobre minerais já é tradição na legislação e no sistema tributário brasileiro. No caso, 
passaria da União para os Estados, mas poderia também ser transferido aos Municípios, que sofrem 
os maiores danos das atividades mineradoras.  
Por outro lado, nada impede que incida sobre os minerais o ICM e o IPI, neste imposto à medida que 
o mineral for beneficiado ou transformado.  
A decisão é eminentemente política, podendo ser acolhida ou rejeitada. 
   
   EMENDA:32710 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado:  
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A alínea "b" do item II do § 8o. do Art. 209  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 209 - ........................... 
§ 8o - .................................. 
II - ....................................... 
b) sobre operações relativas a lubrificantes  
e combustíveis líquidos e gasosos utilizados em  
meios de transportes, e sobre operações que  
destinem a outros Estados energia elétrica." 
Justificativa 
Para compatibilizar com outra emenda apresentada, excluindo lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos utilizados em meios de transporte, do ICMS. 
Parecer:   
   A emenda sob exame pretende substituir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem 
a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica (art. 
209, § 8o, II, b) por operações relativas a lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos utilizados 
em meios de transporte e sobre operações que destinem a outros Estados energia elétrica. Portanto 
haveria tributabilidade sobre petróleo e combustíveis dele derivados, quando não utilizados em meios 
de transporte, e também sobre a energia elétrica consumida dentro do Estado produtor.  
Nova versão do Projeto de Constituição reitera o texto anterior, não acolhendo, pois, a emenda. 
   
   EMENDA:32718 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos a serem suprimidos: Parágrafos 1o., 2o., do Art. 209 
Justificativa 
O parágrafo 1º institui um novo imposto sobre a renda, cuja competência já é da união, de acordo 
com o próprio substitutivo. Assim, tal dispositivo representa a adoção de uma bitributação, prática 
nefasta que deve ser repudiada pela sociedade e, obviamente, eliminada do texto constitucional.  
No tocante ao parágrafo 2º, diante da transferência para a Lei Complementar, conforme emenda 
apresentada ao Artigo 203 do Anteprojeto, das normas relativas à isenção de tributos, justifica a 
supressão daqueles dispositivos.  
Por via de consequência, os demais parágrafos devem ser remunerados.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir os §§ 1o. e 2o. do art. 209 do Projeto de Constituição. O § 1o. 
permite que os Estados e o Distrito Federal instituam um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos, até o limite de 5% do imposto devido à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou domiciliadas nos respectivos territórios. Contra essa possibilidade, justifica o autor da emenda que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que deve ser repudiada. O § 2o. confere 
imunidade ao Imposto Territorial Rural, a pequenas glebas rurais, nos termos definíveis em lei 
estadual, estabelecendo, todavia, que as alíquotas sejam fixadas de forma a desestimular a formação 
de latifúndios e a manutenção de propriedades improdutivas. Justificando a supressão também do § 
2o., a emenda diz tratar-se de matéria regível por lei complementar.  
Embora o adicional ao imposto de renda, aberto aos Estados, venha a quebrar a sistemática 
brasileira de exclusividade de cada imposto a uma pessoa constitucional e apresente numerosas 
objeções, ele se destina unicamente a aumentar a receita tributária dos Estados, a baixo custo 
porque apoiar-se-á na cobrança e nos lançamentos feitos pelo Governo Federal. 52 Constituintes, 
todavia, reivindicam a supressão da faculdade estadual.  
A disposição do § 2o. na verdade é inócua, pois em razão de ausência de grandezas, seria fácil 
contornar a isenção e a tributação de latifúndios. Por isso, mais adequada seria a lei complementar. 
Nova versão do Projeto agrega a exploração familiar.  
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No tocante ao adicional do imposto de rende, está sendo limitada a incidência aos lucros e aos 
ganhos e rendimentos de capital. 
   
   EMENDA:32719 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser adicionado: Acrescentar o § 1o., ao art. 209.  
O Art. 209 passa a ter o parágrafo 10 com a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados  
§ 10 - Em relação ao imposto a que se refere  
o item V, Resolução do Senado da República  
aprovada por dois terços dos seus membros  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis. 
Justificativa 
Dentro da sistemática estabelecida para os demais impostos, as alíquotas do Imposto Único sobre 
minerais, combustíveis e lubrificantes, cuja criação está sendo proposta em outra emenda, serão 
definidas pelo Senado Federal, evitando-se conflitos interestaduais.  
Parecer:   
   A inclusa Emenda propõe inserção de parágrafo que atribua ao Senado estabelecer, por dois terços 
de seus Membros, as alíquotas aplicáveis ao imposto Único sobre minerais, combustíveis e 
lubrificantes, proposto em outra Emenda para os Estados.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização continua suprimindo os impostos únicos 
federais e transferindo os bens submetidos à sua tributação para a incidência do ICMS.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32720 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: Parágrafo 4o.  
do Art. 209 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - § 4o. - O imposto de que trata o  
item III será não cumulativo, admitida sua  
seletividade, em função da essencialidade das  
mercadorias, compensando-se o que for devido, em  
cada operação relativa à circulação de  
mercadorias, com o montante cobrado nas anteriores  
pelo mesmo ou outro Estado. 
Justificativa 
A exclusão das atividades de prestação de serviços da tributação por parte dos Estados, justifica a 
alteração, conforme emenda apresentada ao item III do presente artigo.  
Parecer:   
   A emenda inclusa exclui referência à prestação de serviços no § 4o. do art. 209 do Projeto de 
Constituição, como efeito da emenda em que preserva na competência dos Municípios o respectivo 
imposto.  
O destino da emenda resultará do acolhimento ou não da pretensão de deixar com os Municípios o 
ISS. 
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   EMENDA:32721 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser adicionado: Acrescentar  
inciso V no art. 209  
O inciso V do art. 209 - Compete aos Estados  
I - ............................. 
II - ............................... 
III - .............................. 
IV - .............................. 
V - Imposto Único sobre minerais,  
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. 
Justificativa 
Os setores mineral e energético possuem características próprias e peculiares, sendo conveniente a 
tributação única, nos moldes hoje vigentes a nível federal. Transfere-se a sua competência para os 
Estados para que seja corrigida uma injustiça com as regiões mineradoras e produtoras de insumos 
básicos, sempre necessitadas de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades 
produtivas em substituição à mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante de perda de parte 
substancial de seu território pela construção das barragens hidroelétricas. 
Parecer:   
   A emenda sob exame deseja criar na competência dos Estados o imposto único dobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica, à semelhança dos atuais impostos únicos federais. 
Justifica que os setores mineral e energético possuem características próprias que tornam 
conveniente a tributação única. A transferência da União para os Estados é justificada como correção 
de injustiça para com as regiões mineradoras e produtoras de insumos básicos, necessitadas 
de recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras atividades produtivas em substituição à 
mineração, quando da exaustão das jazidas ou diante da perda de parte substancial de território pela 
construção de barragens hidrelétrica.  
O Projeto prevê a extinção dos impostos únicos e a incorporação dos bens tributados para o campo 
de incidência do ICMS, todavia com exceções para as operações interestaduais e até 
estabelecimento de alíquotas para as operações intraestaduais (art. 209, § 5o.-II e § 8o., II-b). Só 
essas interferências na tributação revelam a complexidade dela e os riscos em desmanchar um 
sistema de impostos únicos para reconstrução nas incidências do ICM.  
Todavia, a decisão é eminentemente política. 
   
   EMENDA:32722 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: Inciso III do Artigo 209  
O inciso III do passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - Compete aos Estados  
I - ............................ 
III - Operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores rurais,  
industriais e comerciantes. 
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Justificativa 
A prestação de serviços não caracteriza a circulação de mercadorias. Sendo inteiramente descabida 
a cobrança de imposto estadual sobre aquele segmento produtivo. Face às suas características 
peculiares, tal tributação deveria continuar sendo de responsabilidade dos municípios. Em 
consonância, suprimam-se dos dispositivos seguintes, as expressões relativas a prestações de 
serviços no tocante à incidência de imposto estadual.  
Parecer:    
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:32741 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprime o § 1o. do Art. 209. 
Justificativa 
A cobrança de um adicional ao imposto de renda, pelos Estados, restringe a competência da União 
relativamente a esse tributo, porquanto a legislação federal de regência do imposto não poderá 
alcançar integralmente a matéria tributável; uma vez que esta é finita, haverá sempre que prever uma 
margem a ser deixada aos Estados, para o adicional, a fim de que a carga tributária não se torne 
confiscatória e insuportável. 
Ressalte-se que a partilha de competências tributárias consagrada pelo Projeto somente confere à 
União, na realidade, duas fontes de receita tributária: o Imposto de Renda e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados, sendo que, mesmo destes, apenas 54% e 44%, respectivamente, irão para 
os cofres federais; o restante será entregue a Estados e Municípios. Os demais impostos (Impostos 
de Exportação, Imposto de Importação e Imposto sobre Operações Financeiras) têm caráter 
preponderantemente extrafiscal, não chegando a gerar expressivos montantes de arrecadação. 
Qualquer restrição ao exercício da competência tributária da União, como a previsão de cobrança de 
adicional ao Imposto de Renda, pelos Estados e Distrito Federal, representará diminuição maior ainda 
dos recursos de que a União deve dispor para atender a seus encargos. 
Além disso, o adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, onde se concentra quase toda a 
arrecadação do imposto de renda. Os Estados menos desenvolvidos não teriam condições para 
instituir o adicional, quer por inexistência de matéria tributável expressiva, frente aos custos de 
arrecadação, quer pela inconveniência de elevar ainda mais carga tributária em seus territórios. 
Vislumbra-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal", e suas danosas consequências, com Estados 
desenvolvidos procurando atrair investimentos para seus territórios, mediante o recurso à não-
incidência ou devolução do adicional ao imposto de renda. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
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os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
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que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:32743 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Modifica o item II do § 5o. e a alínea "b" do item II do § 8o. do art. 209.  
1) - O item II do § 5. do Art. 209 passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 209 - ........................  
§ 5o. - .............................  
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica e minerais.  
2) - A alínea "b" do item II do § 8o. do Art.  
209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - .............................  
§ 8o. - ..................................  
II - ........................................  
b) - sobre operações relativas a  
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos  
utilizados nos meios de transportes, e sobre  
operações que destinem a outros Estados energia  
elétrica; 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, da atribuição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas operações intra-
estaduais (art. 209, § 5o., II) e, no tocante à imunidade do mesmo imposto, prevista para operações 
que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia 
elétrica, substitui-a para as operações relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis líquidos e 
gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios de transportes (portanto sejam destinados a 
outros Estados ou não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia  
elétrica (art. 209, § 8o., II. b).  
Justifica que o sistema viário nacional foi construído e vinha sendo mantido mediante recursos 
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vinculados oriundos dos combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera adequado 
porquanto o consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário.  
Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e deteriorar quando extinta a vinculação do 
imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos.  
Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo Senado, de impostos estaduais, interfere na 
autonomia federativa dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais. A vinculação de 
impostos a fins específicos vem da origem histórica dos tributos e não se constitui em aberração, 
malgrado o Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos orçamentos públicos.  
No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria deixar o assunto para as Constituições dos 
Estados. Não o fazendo o Projeto, poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32747 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Suprima-se do Inciso III do Art. 209 a  
expressão "e sobre prestação de serviços". 
Justificativa 
Pretende-se que o ISS continue de competência municipal incidindo apenas sobre os serviços 
propriamente ditos devendo a atual zona de sombra existente entre incidência do ICM ou de ISS 
sobre determinados serviços ser resolvida via da lista de serviços que deverá acompanhar a lei 
complementar a ser votada após a Constituição.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:32748 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Acrescente-se ao Art. 209 o seguinte Inciso V:  
Art. 209 - .........................  
V - Produtos industrializados. 
Justificativa 
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O imposto sobre produtos industrializados passa para a competência estadual ficando com a União a 
cobrança do imposto sobre produtos industrializados especiais.  
A cobrança do IPI pelo Estado seria um significado esforço de seus caixas sem prejudicar a União 
que só cobra o tributo sobre os produtos que seriam listados na lei complementar como especiais.  
Parecer:   
   A presente emenda defende que passe aos Estados o imposto sobre produtos industrializados, 
remanescendo na União o imposto sobre produtos especiais listados em lei complementar. Justifica 
que haveria um significativo reforço de caixa dos Estados, sem prejudicar a União. É claro que a 
União seria prejudicada na medida em que perdesse o IPI sobre os produtos industrializados em 
geral.  
Entretanto, a discriminação tributária é matéria essencialmente política. O Projeto de Constituição 
vem preservando na competência da União o imposto sobre produção industrial. 
   
   EMENDA:32749 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Suprima-se o Inciso II do § 5o. do Art. 209. 
Justificativa 
Como os produtos mencionados no inciso ficarão sujeitos ao Imposto Único e não ao ICM, exceto os 
minerais que não há por que se falar em fixação de alíquotas pelo Senado Federal.  
Os minerais ao se sujeitarem ao ICM terão alíquotas de ICM nas operações internas fixadas pelos 
Estados e as operações interestaduais e de exportação fixadas pelo Senado, na forma do inciso I. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, propõe a supressão da competência do Senado para 
estabelecer alíquotas para as operações intra-estaduais com energia elétrica, minerais, petróleo e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. Justifica que a disposição perde sentido à medida 
que outra emenda propõe a permanência do Imposto Único.  
A ser acolhida a preservação dos impostos únicos, quer na órbita federal hoje praticada, quer na 
órbita dos Estados, a emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias alternativas.  
As versões do Projeto de Constituição em mantendo a transferência para o campo de ICM de todos 
os bens antes submetidos aos impostos únicos.  
Mas em respeito à autonomia federativa, nova versão do Projeto mantém apenas os minerais no 
inquinado item II. 
   
   EMENDA:32750 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Suprima-se do Inciso I do § 5o. do Art. 209 a  
seguinte expressão:  
"e as prestações de serviços". 
Justificativa 
Como o ICM não incluirá em sua nova expressão proposta qualquer referência a prestação de 
serviços, não há no que se falar em alíquotas aplicáveis as prestações de serviços.  
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Parecer:   
   A emenda inclusa exclui referência à prestação de serviços no § 4o. do art. 209 do Projeto de 
Constituição, como efeito da emenda em que preserva na competência dos Municípios o respectivo 
imposto.  
O destino da emenda resultará do acolhimento ou não da pretensão de deixar com os Municípios o 
ISS. 
   
   EMENDA:32751 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Acrescente-se ao Inciso II do § 9o. do Art. 209 o seguinte:  
Art. 209 - .........................  
§ 9o. - .........................  
II - dispor sobre os casos de substituição  
tributária, inclusive fixando percentuais de  
valores agregados, para a sua cobrança, quando a  
mercadoria não tenha preço nacional fixado. 
Justificativa 
Pretende-se implementar uma forma de cobrar, via substituição tributária, o ICM de mercadorias sem 
preço nacional fixado com todos os efeitos positivos que o sistema traz para as arrecadações dos 
Estados.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer explicitar que a lei complementar que disponha sobre os casos de 
substituição tributária inclusive fixe percentuais de valores agregados, para sua cobrança, quando a 
mercadoria não tenha preço fixado (art. 209, § 9o., II).  
Justifica que pretende implementar uma forma de cobrar, via substituição tributária, o ICM de 
mercadorias sem preço nacional fixado com todos os efeitos positivos que o sistema traz para as 
arrecadações dos Estados.  
A proposta de explicitar a inclusão é supérflua, pelo uso do próprio advérbio "inclusive", pois 
subentende que já está compreendida a matéria explicitada nos casos de substituição tributária. 
Depois, data venia, uma Constituição não deve tratar de detalhes dessa espécie. 
   
   EMENDA:32752 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Acrescente-se ao § 9o. do Art. 209 o seguinte Inciso.  
Art. 209 - .........................  
§ 9o. - .............................. 
VIII - Permitir aos Estados e ao Distrito  
Federal, mediante decisão unânime, a centralização  
da arrecadação do tributo em uma única conta, para  
posterior divisão dos recursos na forma que for estabelecida. 
Justificativa 
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Sabe-se que o ICM deveria ter sido implantando como imposto nacional evitando-se discussões, 
sobre alíquotas e isenções interestaduais além de obter-se grande eficiência na administração do 
tributo.  
Pretende-se deixar na Constituição a permissão para que tal possa ser feito no futuro caso venha a 
ser do interesse dos Estados, e do Distrito Federal, sem macular o perfil do atual projeto.  
Parecer:   
   A inclusa Emenda quer aditar na matéria que caberia à lei complementar, no concernente ao ICMS: 
permitir aos Estados e ao Distrito Federal, mediante decisão unânime, a centralização da 
arrecadação do tributo em uma única conta, para posterior divisão dos recursos na forma que 
for estabelecida.  
Data vênia, nada impede que os Estados se acordem em qualquer assunto não vedado 
constitucionalmente. Não cabe transpor para um texto constitucional permissão para tanto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32753 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Altere-se a redação do Inciso I do § 5o. do  
Art. 209, que passa a vigorar com a seguinte redação.  
Art. 209 - .............................  
§ 5o. - .................................  
I - as alíquotas interestaduais dos impostos  
referidos nos itens III e V bem como as de  
exportação do imposto referido no item III do Art. 209. 
Justificativa 
Retira-se do dispositivo a referência a prestação de serviços desde que o ICM deixa de mencionar 
esta expressão em sua abrangência. Inclui-se na competência do Estado a competência da fixação 
das alíquotas interestaduais do IPI que passa a ser impostos estadual.  
Deixa-se de fixar alíquotas do IPI para exportação face a sua não incidência.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame quer excluir referência às prestações de serviços na competência prevista 
para o Senado de fixar alíquotas (§ 5º., item I, do art. 209), como efeito da Emenda que pretende 
manter o ISS com os Municípios. Ao mesmo tempo, inclui o IPI na mesma competência para 
operações interestaduais, de vez que outra emenda propõe a transferência do tributo aos Estados.  
O destino da emenda resultará da permanência ou não do ISS com os Municípios, bem como do IPI 
com a União.  
A Comissão de Sistematização estabeleceu para os Municípios o atual ISS.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:32754 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Altere-se o § 4o. do Art. 209 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - .......................  
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§ 4o. - Os impostos de que tratam os Incisos  
III e V serão não cumulativos nos termos da lei  
complementar, admitindo-se a seletividade para o  
previsto no Inciso V em função da essencialidade dos produtos. 
Justificativa 
Á Constituição não cabe dispor sobre a forma da não cumulatividade do imposto, sendo matéria de 
competência da lei complementar. A reforma Constitucional de 1967 somente encampou a matéria 
por que na época vivia-se a transição do IVC – cobrado em cascata – para o ICM não cumulativo e 
houve necessidade de explicitar ao contribuinte a forma da não cumulatividade. Por outro lado, é 
preciso que a forma da não cumulatividade seja examinada com mais vagar desde que nos 20 anos 
de vigência do ICM o chamado crédito fiscal foi, sem dúvida, o maior gerador de perda da receita 
para Estados e Municípios. Considerando que a matéria não precisa necessariamente constar da 
Constituição, sugere-se dela a sua retirada para o posterior definição pela lei complementar. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer transferir à lei complementar a definição da forma da não cumulatividade do 
ICMS mais outro imposto não especificado e reportado a item inexistente na competência dos 
Estados (art. 209). Alega que não se trata de matéria constitucional e que o crédito fiscal do ICM foi 
o maior gerador de perda de receita para os Estados e os Municípios.  
Seria aconselhável, na verdade, que se deixasse à lei complementar, no caso ao Código Tributário 
Nacional, estabelecer até se qualquer imposto deva ou não ser cumulativo ou não, pois a 
conveniência pode mudar no tempo. A emenda seria um passo nesse sentido, merecendo maior 
atenção, ignorando-se obviamente, o item V invocado ao lado do III, já que aquele inexiste no 
Projeto.  
Nova versão do Projeto mantém a redação anterior para o § 4o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32756 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Suprima-se as Alíneas "b" e "c" do Inciso II do § 8o. do Art. 209. 
Justificativa 
As mercadorias ali mencionadas deixam de ser tributadas pelo ICM, não havendo motivo para a 
existência da não incidência especifica ali mencionada, eis que não existe incidência geral.  
Parecer:   
   A emenda apensa quer suprimir a imunidade que o projeto promete, com relação ao ICMS, sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis dele derivados e energia elétrica, 
mais para o transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões (art. 209, 
parágrafo 8º. II-b-c).  
Justifica não haver motivo para a não incidência.  
Motivo para qualquer favor sempre é possível imaginar.  
No caso concreto, nova versão para o Projeto suprime o privilégio para o transporte. 
   
   EMENDA:32808 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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Letra "a", do item II, do § 8o. do Artigo 209  
Dê-se à letra "a", do item II, do § 8o. do  
Artigo 209, a seguinte redação:  
" Artigo 209 - .......................... 
§ 8o. - ................................. 
II - ....................................... 
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os  
semi-elaborados, definidos em lei complementar". 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações com produtos que contenham maior agregação de valores, com vistas a obter 
maior volume de divisas. 
De outro lado, o conceito de “produto industrializado” é extremamente amplo e tem sido fonte de 
abusos e, também, de intermináveis demandas judiciais.  
Assim, a reserva dos semi-elaborados do texto constitucional e remessa do assunto para lei 
complementar possibilita que a imunidade a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, de 
forma e evitar-se benefício a produtos de quase nenhuma ou baixíssima elaboração, com 
consequente prejuízo para os Estados exportadores.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer excluir os produtos semi-elaborados, definíveis em lei 
complementar, da imunidade prometida aos produtos industrializados destinados ao exterior, no 
tocante à incidência do ICMS (Art. 209, § 8o. II, a).  
Justifica que o conceito de produto industrializado é extremamente amplo, tendo sido fonte de abusos 
e de intermináveis demandas judiciais, transferindo-se o assunto à lei complementar.  
Talvez fosse melhor transferir todas as isenções à lei complementar e à lei ordinária de cada Estado 
tributante.  
Nova versão do Projeto retira da imunidade os produtos semi-elaborados.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:32809 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADA  
A redação do § 50. do Art. 209 fica modificada para a seguinte:  
"Art. 209 - ......................... 
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República,  
aprovada pela maioria de seus membros, estabelecerá:  
Em consequência e sobre a mesma matéria, a  
redação do § 6o. do mesmo Art. 209 fica modificada  
para a seguinte:  
Art. 209 - ........................... 
"§ 6o. - É facultado ao Senado da República,  
também por resolução aprovada pela maioria de seus  
membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreendidas no item II  
do parágrafo anterior". 
Justificativa 
Trata-se, em ambos os casos, de substituir a inusitada exigência do quórum de dois terços dos 
membros do Senado Federal, pelo de maioria absoluta dos integrantes daquela Casa Legislativa, na 
aprovação de resoluções concernentes à fixação “de alíquotas aplicáveis às operações relativas à 
circulação de mercadorias e às prestações de serviços, interestaduais e de exportação” (Art. 209, § 
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5º, I), “de Alíquotas aplicáveis às operações internas realizadas com energia elétrica e com petróleo, 
inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados” (Art. 209 § 6º), matérias de alto interesse 
ao equilíbrio federativo, quanto ao importante e básico exercício das competências constitucionais no 
campo dos tributos.  
Essa extraordinária imposição do quórum deliberativo do Senado, em dois terços, em tão relevantes 
aspectos, não encontra procedentes na tradição constitucional brasileira, conflitando, inclusive, com 
orientação diversa adotada no anteprojeto em outros dispositivos similares, como 
exemplificavamente, o § 3º (quórum de maioria absoluta pera Leis Complementares) do mesmo Art. 
209, o que caracteriza ser inadequada e contraditória a inovação.  
No texto do Substitutivo, o “quórum qualificado” de 2/3 é exigido apenas nas seguintes hipóteses: 
SENADO FEDRAL: - Emendas à Constituição – Art. 92 § 2º 
                                -  Julgamento do Presidente da República. – Art. 117 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS: - Emendas à Constituição – Art. 92, § 2º 
                                                  - Declaração de procedência de acusação contra o Presidente da 
República, Primeiro Ministro e Ministros de Estado. – Art. 82, I 
                                                  - Autorização de processos contra o Presidente da República, por 
crime de responsabilidade. – Art. 117 
Matérias de mais alta relevância serão decididas por maioria absoluta:  
- SENADO FEDERAL        - Leis Complementares – Art. 102 
                                           - Perda de Mandato – Art. 86, § 2º 
                                           - Alíquotas máximas de IVV-Art. 210, § 5º 
 
- CÂMARA DOS DEPUTADOS         - Eleição do Primeiro Ministro e do Defensor do Povo – Art. 82, 
IV 
                                                           - Leis Complementares  - Art. 102 
                                                           - Moção de Censura – Art. 124 Parágrafo Único. 
E outras, igualmente relevantes, serão decididas por maioria simples: 
 
CONGRESSO NACIONAL – Declaração de guerra, celebração de paz, permissão para trânsito ou 
estacionamento forças estrangeiras. – Art. 77, II. 
                                            - Aprovação ou suspensão do Estado de Defesa, do estado de sítio e da 
intervenção federal. – Art. 77, V 
                                            - Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios 
ou Estados.  – Art. 77, VI 
 
SENADO FEDERAL – Sistema Financeiro  - Art. 77, VI 
                                  - Plano Nacional de Educação – Art. 282 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS – Voto de Confiança – Art. 123, Parágrafo Único e Art. 82, III, b 
                                                 - Plano Nacional de Educação – Art. 282 
O exame superficial evidencia a excentricidade do estabelecido pela redação atual dos §§ 5º e 6º do 
Art. 209, do Substitutivo. 
Além de inadequado aos critérios adotados, na redação de dispositivos da mesma natureza, o 
“quórum qualificado” de dois terços do Senado Federal, versando sobre fundamentais interesses dos 
Estados, desnatura a Federação, ensejando sobre tão básicas definições, inclusive de alto relevo 
operacional, a ditadura de uma minoria das Unidades Federativas, principalmente quando, como 
ocorre, se estabelece tratamento do Imposto incidente sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e de prestações de serviços, interestaduais e de exportação, gravame fiscal da maior 
expressão nas arrecadações estaduais. Significa, em assunto tão delicado e relevante, introduzir o 
“veto obliquo” de minoria de Estados vencidos no Senado Federal. Nesse aspecto, como pretende a 
emenda, a maioria absoluta é o critério que se impõe, pela nossa tradição constitucional, pelo bom-
senso e pelo respeito aos princípios da Federação e ao equilíbrio democrático de seu funcionamento.  
Parecer:   
   A Emenda, apensa, ao lado de outras, defende a troca do quórum de dois terços para o de maioria 
absoluta, nas deliberações do Senado para estabelecer alíquotas do ICMS.  
Em princípio, procede a argumentação dos autores, no sentido de que a maioria absoluta é a norma 
para que o Senado decida sobre assuntos de interesse dos Estados.  
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Ocorre que a fixação de alíquotas de imposto estadual, pela União, constitui violação ao princípio 
federativo da autonomia da pessoa tributante. Na verdade, a União sequer deveria interferir. Daí ser 
admissível que seja exigido um quórum realmente bem superior à maioria absoluta, podendo-se 
até defender a unanimidade do Senado para justificar sua interferência em imposto estadual. 
   
   EMENDA:32811 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 209, § 1o.  
Suprima-se o seguinte dispositivo:  
Artigo 209 -  
§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional ao Imposto Sobre a  
Renda e Proventos de Qualquer natureza até o  
limite de 5% do valor do imposto devido à União,  
por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou  
domiciliadas no respectivo território. 
Justificativa 
O dispositivo que se pretende suprimir cria uma indesejável dualidade tributária entre a União e os 
Estados, com repercussões negativas dos mecanismos de arrecadação do Imposto de Renda. 
Ademais, os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários desse imposto 
adicional, aumentando, assim, ainda mais o fosso que separa as diversas regiões do País. 
Por outro lado, é possível que a própria fragilidade dos Estados mais pobres sirva de estimulo a seus 
governantes para tentar obter maiores receitas dos seus governados, através de utilização de tal 
dispositivo constitucional.  
Assim, enquanto os Estados ricos, com orçamentos elevados, poderão se dar ao luxo de não utilizar 
tal concessão do legislador, ou fazê-lo de forma suave, os mais pobres, até mesmo em face da 
inexistência de outras fontes de recursos, tenderão a recolher maior carga tributária dos seus 
cidadãos. No plano das empresas, isso poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados 
subdesenvolvidos, aumentando a concentração nos mais desenvolvidos.  
Deve-se, finalmente, salientar, que a atual distribuição de riquezas no país faz com que as sedes das 
empresas de âmbito nacional sejam localizadas nos Estados de economia mais forte, principalmente 
os que se situam no centro-sul do país, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o 
território nacional. Assim, enquanto os lucros auferidos por todo o território nacional. Assim, enquanto 
os lucros, são propiciados por toda a população brasileira, o pagamento do imposto sobre a renda é 
efetuada no local onde se situa a sede da empresa.  
É fácil de ver, portanto, que as regiões periféricas estarão contribuindo cada vez mais para o aumento 
da arrecadação dos Estados mais ricos, e, em consequência para a maior concentração de renda, no 
Pais.  
As mesmas distorções e injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e 
nos rendimentos de capital, tributados exclusivamente na fonte. Por fim, a Tributação adicional por 
parte dos Estados sobre a retenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos 
dos assalariados provocará distorções na progressividade das Tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior aos dos mais ricos, o que contraria 
dispositivos constitucionais. (Art. 195 § único). 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
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os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
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que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:32864 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Seção IV - Dos Impostos  
dos Estados e do Distrito Federal, Art. 209, § 8o., inciso II, alínea "a"  
Substitua-se a alínea "a", inciso II, § 8o.  
do Artigo 209 pela redação seguinte:  
"Sobre operações que destinem produtos ao Exterior" 
Justificativa 
O Brasil necessita fazer sempre crescer o seu comercio exterior, para fazer aumentar o superávit da 
balança comercial, a fi de que possamos criar condições ao desenvolvimento nacional.  
Parecer:   
   A inclusa emenda quer ampliar a imunidade do ICMS aos produtos industrializados destinados ao 
exterior a quaisquer produtos. Justifica a necessidade de fazer crescer o comércio exterior e 
aumentar o superávit e criar condições ao desenvolvimento nacional.  
A isenção melhor se assenta em lei de competência de cada Estado.  
Rejeitado. 
   
   EMENDA:33003 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: inciso II, § 3o. do artigo 209.  
Suprimam-se no inciso II do artigo 209 as  
palavras "causa mortis e doação", e ainda o § 3o.  
do mesmo artigo, passando o inciso II a ter a  
seguinte redação:  
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II - transmissão de quaisquer bens ou  
direitos, cujas alíquotas serão progressivas; 
Justificativa 
Erroneamente denominado imposto de transmissão “causa mortis”, o imposto sobre heranças e 
doação é o imposto que incide sobre o patrimônio das pessoas.  
Por sua natureza especial, distingue-se do imposto de transmissão intervivos, que incide sobre as 
operações de transmissão de bens ou direitos.  
O imposto sobre herança e doação é um poderoso instrumento da política econômica, razão pela 
qual deve ficar entre os impostos de competência da União.  
O Brasil é um dos países do mundo onde se constata a mais alta e injustíssima distribuição de rendas 
e de patrimônio.  
Um por cento (1%) da população brasileira é dona de 45% do patrimônio nacional. Os 10% (dez por 
cento) mais ricos do Brasil detêm 80% (oitenta por cento) do patrimônio nacional.  
Essa estarrecedora concentração de patrimônio, denunciada por Francisco de Paulo Giffoni (in 
Revista Arquivos – Min. Justiça – vol. 116/86). Não encontra paralelo em nenhum país do mundo e 
decorre, entre outros fatores do baixíssimo nível dos impostos que gravam o patrimônio no Brasil.  
Em 1983, os impostos que oneram o patrimônio no Brasil (IPTU, ITR, ITBI e TRU) só alcançam 0,51 
do PIB e 2,6% das Receitas Fiscais. 
Nos Estados Unidos, onde nem de longe existe concentração de patrimônio semelhante à do Brasil, 
os percentuais foram: 4% do PIB, 14% das Receitas Fiscais, o que demonstra a quase isenção que o 
Brasil concede ao patrimônio.  
Tais dados assustadores que estão no estudo elaborado pela Comissão de Reforma Tributária e 
Descentralização Administrativo-Financeiro da SEPLAN demonstrou a inadiável necessidade de se 
modificar a sistemática do imposto sobre a herança e adoção, cuja competência deve ser da União, 
para que ele retome sua condição intrínseca de instrumento de política econômica. 
Outro dado revelador que demonstra a necessidade de se atribuir à União a competência para 
instituir esse imposto é o seguinte: 
São Paulo detém hoje quase 50% (cinquenta por cento) da renda nacional.  
Como a concentração do patrimônio é quase sempre 70% (setenta por cento) maior que a 
concentração de rendas, deduz-se que São Paulo deve deter quase 80% (oitenta por cento) do 
patrimônio nacional. Deixar com os Estados esse imposto é aumentar o fosso entre São Paulo e o 
resto do Brasil.  
Ressalte-se que a União, que já cobra o imposto de renda e, em consequência, conhece o patrimônio 
dos contribuintes, está melhor instrumentalizada para sua cobrança.  
Parecer:   
   A presente emenda quer suprimir a explicitação à " causa mortis" e à doação, propondo, por 
consequência, que o imposto estadual seja sobre transmissão de qualquer bem ou direito, cujas 
alíquotas serão progressivas. Alega que o imposto sobre herança e doação deve ficar entre os 
impostos de competência da União, por ser poderoso instrumento de política econômica.  
Data venia, os Estados Federados também devem ter o direito de usar seus impostos como 
instrumento de política econômica. Os malefícios do centralismo tributário já causaram demasiada 
desorganização produtiva e comercial, e desestimularam investimentos e negócios.  
Por outro lado, pelo princípio do Direito de que não deve ser discriminado onde a lei não o faz, a 
redação proposta, ao contrário da pretensão, permitiria aos Estados tributar a transmissão "causa 
mortis" e "inter vivos" e, demais, até sobre mercadorias, conflitando com o imposto previsto para os 
Municípios, sobre transmissão de imóveis, e até com o ICM e IPI. 
   
   EMENDA:33072 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Título VII - Cap. I- Arts. 195 a 216  
Dê-se ao Capítulo I - Do Sistema Tributário  
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Nacional - do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Capítulo I"  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção I  
Dos Princípios Gerais  
[...] 
Art. - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - A aquisição a qualquer título de bens  
imóveis por natureza ou acessão física e de  
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia.  
II - doações e transmissão "causa mortis" de quaisquer bens ou valores.  
III - a propriedade de veículos automotores.  
IV - produtos industrializados.  
[...] 
Justificativa 
A justificativa da presente Emenda será feita oralmente pelo autor em Plenário. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda substitutiva ao Capítulo I do Título VII, cuja justificação o ilustre Autor afirma 
que será feita oralmente em Plenário.  
Examinando-a, verificamos que, não obstante representar um louvável esforço no sentido de 
contribuir para a formulação do sistema tributário, baseou-se em diretrizes, parâmetros e normas 
diferentes dos que adotamos para a elaboração do nosso trabalho.  
Cabe observar que a Emenda incorporou várias disposições do Substitutivo, trazendo, todavia, 
inovações que não podem ser aceitas face às negociações já firmadas com lideranças e com 
membros da Comissão de Sistematização.  
Entre tais inovações, destacam-se a inclusão das contribuições como tributos; a criação do imposto 
sobre consumo supérfluo, partilhado com os Estados; a inclusão do ISC; do ISTR, do IUEE e do IULC 
entre os impostos federais; a inclusão do ITBI e do IPI entre os impostos estaduais; a elevação do 
ICM a imposto nacional, partilhado com os Estados; o retorno do ISS à competência municipal; a 
permissão para empréstimos compulsórios em casos excepcionais, conforme lei complementar; e a 
sujeição da competência tributária residual à lei complementar.  
Não obstante o exposto, estamos de acordo com o retorno do ITR para a União, assim como com 
novas espécies de empréstimos compulsórios, desde logo definidas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33166 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   O § 2o. do Art. 209 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a viger com a seguinte 
redação:  
"Art. 209. ..................................  
............................................  
§ 2o. No que se refere ao imposto de que trata o item I:  
I - não incidirá sobre as pequenas glebas  
rurais, nos termos definidos em lei estadual;  
II - nos casos de incidência, as alíquotas  
serão diferenciadas, obedecendo a critérios de  
progressividade e regressividade, de forma a  
desestimular a formação de latifúndios e a  
manutenção de propriedades que não cumprem a sua  
função social.  
III - a União manterá cadastro de imóveis  
rurais e cujas informações terá acesso o Estado  
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para cálculo e lançamento do imposto sobre a  
propriedade territorial rural". 
Justificativa 
Com a passagem do ITR para a competência do governo no estadual, a União ficaria privada do 
acesso às informações cadastrais.  
A Emenda proposta objetiva exatamente permitir que a União mantenha este cadastro – cujas 
informações são necessárias para o exercício do poder de desapropriar – facultando ao Estado o 
acesso a estas informações para tornar possível o cálculo e lançamento do imposto sobre a 
propriedade territorial rural.  
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja alterar e desdobrar a redação do § 2o. do art. 209 do Projeto de 
Constituição, concernente ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que o Projeto está 
revertendo à competência dos Estados. Quer estabelecer que as alíquotas serão diferenciadas, 
obedecendo a critérios de progressividade e regressividade, de forma a desestimular a formação de 
latifúndios e a manutenção de propriedades que não cumpram sua função social, ao invés do texto do 
Projeto, que prevê a fixação de alíquotas de forma a desestimular a formação da que prevê a fixação 
de alíquotas de forma a desestimular a formação de latifúndios e a manutenção de propriedades 
improdutivas. E adita que a União manterá cadastro de imóveis rurais a cujas informações terá 
acesso o Estado para cálculo e lançamento do imposto.  
Data vênia, mais aferível concretamente será a produtividade da terra do que o cumprimento da 
função social, que, aliás, deveria ser preponderantemente produzir alimentos.  
Quando ao cadastro, obviamente deverá ser feito pela pessoa constitucional com competência 
tributante, o que não impede que os Estados prestem as informações à União; de qualquer forma, a 
manutenção de cadastro não merece importância constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33189 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - SUPRIMIR A LETRA B DO ITEM II DO PARÁGRAFO 8o. DO ARTIGO 209. 
Justificativa 
Este dispositivo produziria um tratamento tão desigual, quanto não cobrar o I.C.M. interestadual nas 
vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários. 
Parecer:  
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
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normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:33194 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   -SUPRIMIR O ITEM II DO PARÁGRAFO 9o. DO ARTIGO 209. 
Justificativa 
- Este é um mecanismo tão importante para os ESTADOS, quanto o recolhimento na fonte para a 
“UNIÃO”. 
Só a lei estadual deve tratar do assunto, dadas as diferentes situações regionais.  
Parecer:   
   A presente emenda, subscrita por 26 Constituintes, defende a supressão do item II do § 9o. do art. 
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209 do Projeto de Constituição, segundo o qual cabe à lei complementar "dispor sobre os casos de 
substituição tributária".  
Justificam os autores que é um mecanismo tão importante para os Estados quanto o recolhimento na 
fonte para a União e que só lei estadual deve tratar do assunto, dadas as diferentes situações 
regionais.  
Observa-se que os autores querem a preservação do substituto tributário, mas sem interferência 
reguladora da União, em defesa de seus interesses tributários e no exercício de sua autonomia 
federativa.  
Todavia, nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização repete o texto anterior, pretendendo 
regular a matéria para todos os Estados. 
   
   EMENDA:33205 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir item III no Parágrafo 8o. do Artigo 209.  
III: - Não dará direito a crédito no que se  
refere as operações com energia elétrica,  
combustíveis, comunicações e transportes. 
Justificativa 
- Não sendo assim, só os consumidores pagarão os antigos impostos únicos, gerando lucros 
extraordinários para as empresas que são grandes consumidoras dos bens relativos. 
Parecer:   
   A inclusa Emenda pretende aditar que o ICMS não dará direito a crédito no que se refere às 
operações com energia elétrica, combustíveis, comunicações e transportes. Justifica que, não sendo 
assim, os consumidores pagarão os antigos impostos únicos, gerando lucros extraordinários para 
as empresas que são grandes consumidores de bens relativos.  
A Emenda é do eminente Constituinte Cesar Maia e mais 24 outros. Salvo melhor juízo, ou persiste a 
tributação dos bens e serviços citados como impostos únicos, na competência federal ou estadual, ou 
são transferidos para o campo de incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação 
de serviços, imposto que, por sua vez, poderia ser cumulativo ou não, variando no tempo.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização mantém a absorção pelo ICMS dos bens e 
serviços atualmente submetidos a impostos únicos. Portanto, não acolhe a discriminação pretendida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33209 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao artigo 209, em seu item III e inclui-se novo item:  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, ainda que iniciadas no exterior.  
V - a transmissão de propriedade de veículos  
automotores usados excluindo-os da incidência do  
imposto indicado no item III, cabendo deste 50%  
para os municípios. 
Justificativa 
No item III exclui-se o imposto sobre serviços, que atualmente pertence aos municípios e deve 
continuar pertencendo, na medida que é uma importante e crescente receita da qual os municípios 
não devem prescindir, já que terão responsabilidade adicionais e concentradas no tempo. O 
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argumento de que não cobram, só é verdadeiro para os pequenos municípios, mas assim mesmo o 
próprio texto dá a solução quanto abre a possibilidade da cobrança através de convênio. 
Quanto a inclusão do imposto sobre a transmissão de propriedade de veículos automotores usados, 
entendemos que o ICM neste caso é incobrável pelos inúmeros recursos de sonegação que impedem 
a fiscalização. Além do mais desta forma amplia-se a base de tributação. Esta será uma 
extraordinária receita, lógica, progressiva e de cobrança sem custo de fiscalização. 
Parecer:   
   A emenda sob exame deseja preservar na competência municipal o Imposto sobre Serviços e 
aditar, para os Estados, o imposto sobre transmissão de propriedade de veículos automotores 
usados, atribuindo a metade do produto aos Municípios.  
Justifica que o ISS deve continuar pertencendo aos Municípios, para os quais é importante e 
crescente fonte de receita e que Municípios pequenos que não o cobram adequadamente podem 
fazer convênio com os Estados para tanto. Quanto ao imposto sobre transferência de veículos 
usados, afirma que inúmeros recursos de sonegação impedem a fiscalização do ICM, 
devendo constituir extraordinária fonte de receita.  
A absorção do ISS pelo ICM é matéria controvertida, tanto sob as incidências quanto à fiscalização e 
à produtividade existente. Afigura-se desnecessária a transferência, senão temerária. Mas a decisão 
é essencialmente política, na qual seria útil a audiência dos Municípios, que são os entes 
mais afetados. Nova versão do Projeto atribui aos Estados só a tributação sobre transportes 
extramunicipais e comunicações.  
A tributação da transmissão de veículos automotores usados parece encerrar exagero fiscalista, 
mesmo porque atingiria pessoas físicas e conflitaria com o imposto sobre transmissão "causa mortis" 
. 
   
   EMENDA:33481 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 209 do Projeto de Constituinte o inciso V e o § 10., com as  
seguintes redações:  
"V - atividades de produção de bens ou  
serviços, que venham a se localizar ou expandir em  
centros urbanos congestionados, ou que criem, para  
os poderes públicos, encargos especiais para  
proteção do meio ambiente".  
§ 1o. - Os contribuintes, o fato gerador, a  
base de cálculo, as alíquotas e a destinação da  
receita do imposto de que trata o item V, de modo  
a que possa ser utilizado pelos Estados e o  
Distrito Federal, serão definidos por lei complementar. 
Justificativa 
A emenda visa a criação de um imposto novo, ao nível estadual, vital ao enfrentamento da Questão 
Urbana em sua origem mais profunda, ou seja, no uso do Território Nacional, para a localização de 
industrias e serviços (responsável pelo nascimento e crescimento das cidades, até às megalópoles).  
Busca-se dotar os estados de instrumento para reordenação da localização e ampliação das 
industrias e dos serviços no território estadual. 
Parecer:   
   A emenda inclusa pretende acrescentar na competência tributária dos Estados o imposto sobre 
"atividades de produção de bens ou serviços que venham a se localizar ou expandir em centros 
urbanos congestionados, ou que criem, para os poderes públicos, encargos especiais para proteção 
do meio ambiente".  
O Estado arrecada impostos exatamente para atender ás necessidades públicas. E se ele for 
onerado por determinados contribuintes aos quais preste serviços específicos, cabe o Estado cobrar 
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taxas.  
Não há necessidade de inventar nova espécie de tributo, além dos impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. 
   
   EMENDA:33580 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se nova alínea ("d") ao item II do § 8o., do art. 209 (Dos Impostos dos Estados...),  
como segue:  
"II - não incidirá:  
"d) - Sobre as relações entre as cooperativas e seus membros associados." 
Justificativa 
É da maior conveniência para o nosso país que se desenvolva, rapidamente, o nosso sentimento 
associativista, entre as pessoas, seja no meio urbano ou rural. 
E a cooperativa é o instrumento para aquele fim com o acréscimo de que é uma escola de 
democracia comunitária. 
Além do mais, a não incidência do “ICM” nas relações entre as cooperativas e seus associados, 
nominadas de ATO COOPERATIVO na Lei 5.764/71 (art. 79), é reivindicação do sistema 
cooperativista nacional, de anos seguidos – desatendida permanentemente pelos adeptos da filosofia 
delfiniana de que as cooperativas, embora sociedades civis, não são sociais mas econômicas. 
Nos últimos sete anos, em sucessivos Congressos e Seminários, o sistema cooperativista tem 
externado a aspiração, de que os atos entre as cooperativas e os associados, na forma estatutária e 
legal vigente, não tenham tributação própria do ato mercantil pp. dito mas dela sejam excluídos os 
ATOS COOPERATIVOS. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, pretende assentar na Constituição a imunidade do ICMS 
"sobre os atos praticados entre as cooperativas e seus associados" ou "nas operações entre as 
cooperativas e seus associados" ou, ainda, "sobre as relações entre as cooperativas e seus membros 
associados".  
Justifica que as relações entre as cooperativas e seus associados são consideradas não comerciais; 
que o Decreto-lei Federal no.406/68 intrometeu-se na legislação constitucional, inovou a matéria, 
nomeando também como contribuinte as cooperativas; que, infelizmente, o Supremo Tribunal, na 
linha do capitalismo tributário, deu guarida a essa inovação e, a partir de 1973, passou a decidir que 
as cooperativas estão sujeitas ao ICM como qualquer comerciante; que a única maneira de reparar 
esse erro jurídico, de efeitos anti-sociais, é inserindo na nova Carta Magna a não incidência do ICM; 
que nas relações entre as cooperativas e seus cooperados inocorre o fato gerador do ICM, não 
havendo ato de compra e venda, mas só ato cooperativo, conforme a Lei no. 5.764/71, desrespeitada 
até pelo Judiciário; que o próprio Substitutivo estabelece que a lei apoiará e estimulará o 
cooperativismo e outras formas de associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditícios 
(art. 229, § 2o.); que é reivindicação antiga e persistente, do cooperativismo brasileiro, a contar do 
1o. Congresso de Cooperativas de Consumo, de 1982, obter do Estado o reconhecimento de que não 
é legítima a incidência do ICM; que o Decreto-Lei no. 406/68 criou nova categoria de contribuinte do 
ICM, ao arrepio da Carta 67/69, que nomeou apenas os comerciantes, industriais e produtores; que à 
vista do DL 406/68 as legislações estaduais regulamentaram a cobrança do ICM sobre as relações 
internas entre as cooperativas e seus associados, incluindo as cooperativas de consumo; que a Lei 
no. 5.764/71 em seu art. 79 e § único conceitua e define o ato cooperativo como não mercantil; que é 
da maior conveniência para nosso País que se desenvolva o sentimento associativista, de que a 
cooperativa é instrumento, com o acréscimo de ser escola de democracia comunitária.  
A argumentação trazida pelas emendas bem demonstra que o assunto é controverso. Se uma lei 
autoriza a tributação pelo ICM dos recebimentos de produtos ou dos fornecimentos de mercadorias, 
por cooperativas, o judiciário presta jurisdição para cumprimento da lei, salvo se inconstitucional ou 
revogada. Seria necessária outra lei modificando o tratamento tributário.  
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De qualquer maneira, competindo o ICMS aos Estados, estes podem assegurar imunidade em suas 
Constituições ou conceder isenção mediante lei comum, no exercício da autonomia federativa.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:33637 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do Relator -  
Título VII - da Tributação -  
Capítulo I - Seção IV -  
Substitua-se o § 2o. do Art. 209 pelo seguinte:  
§ 2o. - O imposto de que trata o item I não  
incidirá sobre imóveis rurais de área não  
excedente a cem (100) hectares, quando o seu  
proprietário não possua outro imóvel. 
Justificativa 
A sugestão procura repetir e ampliar a isenção aos pequenos produtores rurais, desamparados no 
Anteprojeto que isenta as incorporações de imóveis e fusões das grandes empresas – as Sociedades 
Anônimas. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer substituir a redação do § 2o. do art. 209 do Projeto de Constituição, 
estabelecendo a não incidência do Imposto Territorial Rural sobre imóveis rurais de área não 
excedente a 100 hectares, quando seu proprietário não possua outro imóvel. Justifica que procura 
repetir e ampliar a isenção aos pequenos produtores rurais, desamparados no Projeto que isenta as 
incorporações de imóveis e fusões das grandes empresas.  
O Projeto transfere a regência à lei do ente tributante, em harmonia com o Sistema Federativo. 
Demais, são muito diferentes as terras de qualquer país continental, de forma que cem hectares em 
alguns municípios podem representar pouco e noutros muito, tanto sob o aspecto geográfico quanto o 
populacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33739 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 209, inciso III  
Dê-se ao inciso III do artigo 209 do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Artigo 209.  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, bem como dos serviços diretamente  
relacionados à industrialização ou comercialização  
de mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes." 
Justificativa 
Esta emenda relaciona-se com outra oferecida ao texto do artigo 210, inciso III, onde foi proposta a 
eliminação do Imposto Sobre Vendas a Varejo de Mercadorias, de competência dos Municípios, 
atribuindo-lhes, em substituição, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.  
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Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo 212, inciso III, que a 
participação dos Municípios no produto de arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, 
seja elevada de 25% (vinte e cinco por cento) para 29% (vinte e nove por cento). 
Ressalte-se finalmente, que no âmbito estadual, ficarão apenas os serviços diretamente relacionados 
com a industrialização e comercialização de mercadorias, a fim de evitar as operações mistas, hoje 
tributadas simultaneamente pelos Estados e Municípios, causando dificuldades aos contribuintes para 
o cumprimento de seus deveres fiscais, eis que uma parte dessas operações é taxada pelos Estados 
e outra pelos Municípios.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer que a absorção da prestação de serviços, pelo ICM, de competência 
dos Estados, seja restrita aos serviços relacionados à industrialização ou comercialização de 
mercadorias, preservando nos Municípios o imposto sobre a prestação de outros serviços  
(Art. 209, III).  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Estados só os serviços de transporte 
extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:33753 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Art. 209  
O § 2o. do art. 209 do Substitutivo do  
Projeto de Constituição passa a viger com a seguinte redação:  
"Art. 209  
§ 2o. No que se refere ao imposto de que trata o item I:  
I - não incidirá sobre as pequenas glebas  
rurais, nos termos definidos em lei estadual;  
II - nos casos de incidência, as alíquotas  
serão diferenciadas, obedecendo a critérios de  
progressividade e regressividade, de forma a  
desestimular a formação de latifúndios e a  
manutenção de propriedades que não cumpram a sua  
função social;  
III - a União manterá cadastro de imóveis  
rurais a cujas informações terá acesso o Estado  
para cálculo e lançamento do imposto sobre a  
propriedade territorial rural". 
Justificativa 
Procuramos tornar mais claro e objetivo os termos do § 2º do Art. 209. 
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja alterar e desdobrar a redação do § 2o. do art. 209 do Projeto de 
Constituição, concernente ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Quer estabelecer que as 
alíquotas serão diferenciadas, obedecendo a critérios de progressividade e regressividade, de forma 
a desestimular a formação de latifúndios e a manutenção de propriedades que não cumpram sua 
função social, ao invés do texto do Projeto, que prevê a fixação de alíquotas de forma a desestimular 
a formação de latifúndios e a manutenção de propriedades improdutivas. E adita que a União 
manterá cadastro de imóveis rurais a cujas informações terá acesso o Estado para cálculo e  
lançamento do imposto.  
Data vênia, mais aferível concretamente será a produtividade da terra do que o cumprimento da 
função social, que, aliás, deveria ser preponderantemente produzir alimentos.  
Quanto ao cadastro, obviamente deverá ser feito pela pessoa constitucional com competência 
tributante, o que, de qualquer forma, não merece importância constitucional.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:33768 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 209, § 5o. e seus incisos  
O art. 209, § 5o., e seus incisos passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - Em relação ao imposto de que trata  
o item III, resolução do Senado da República,  
aprovada por dois terços de seus membros,  
estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações  
internas relativas à circulação de mercadorias,  
interestaduais e de exportação. 
Justificativa 
Como foram apresentadas emendas ao item III e adicionado o item V pelas quais se retirou do texto 
do substitutivo as atividades de prestação de serviço e incluiu-se o imposto sobre materiais, ficou 
excluída a incidência do imposto estadual sobre tais operações, o que justifica a emenda. 
Parecer:   
   A Emenda sob exame exclui a prestação de serviços na competência do Senado para fixar 
alíquotas referentes ao ICMS, como efeito da preservação do ISS nos Municípios, extinguindo, ainda, 
a competência para a fixação de alíquotas para as operações internas dos Estados (§ 5o do art. 209). 
Se for acolhida a pretensão de manter o ISS com os Municípios, será necessário o ajustamento 
proposto.  
Quanto às alíquotas internas, a fixação pelo Senado realmente afetaria a autonomia, dos Estados, 
mas a decisão é política.  
A Comissão de Sistematização restabeleceu para os Municípios o atual ISS.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:33770 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 209, § 7o.  
Suprima-se o § 7o. do art. 209 
Justificativa 
É um contrassenso e até mesmo inusitado, o substitutivo conceder poderes aos Estados e ao Distrito 
Federal de deliberar contrariamente ao que ficar disposto no próprio texto constitucional, permitindo 
ao Executivo alterar ou contrariar a Lei Maior. 
No mérito, a matéria inserida no dispositivo que ora se suprime, não deve mesmo ser objeto de texto 
constitucional e sim ser tratada através de Resolução do Senado.  
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir o § 7º. do art. 209, que estabelece que as 
alíquotas do ICMS, nas operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das interestaduais, 
salvo deliberação em contrário dos Estados, e que se reputam operações internas as interestaduais 
efetuadas para consumidor final.  
Justifica ser um contrassenso inusitado conceder poderes aos Estados para deliberar contrariamente 
ao estabelecido em texto constitucional e que, no mérito, a matéria deve ser tratada pelo Senado.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 818  

 

A disposição poderia ser extirpada do texto constitucional.  
Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior. 
   
   EMENDA:33783 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, item b do inciso II do § 8o.  
Suprima-se no art. 209, item b, inciso II do parágrafo 8o. a expressão:  
"Energia elétrica" 
Justificativa 
A justificativa o autor oralmente em Plenário. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a energia elétrica da imunidade do ICMS 
cogitada também para o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados (alínea b do 
item II do § 8o. do art. 209). Justifica que o preceito prejudica sensivelmente os interesses dos 
Estados do Paraná e de Minas Gerais; que não veda a tributação do álcool combustível porque traria 
prejuízos aos Estados Nordestinos; daí a emenda para permitir a tributação da operação 
interestadual com energia elétrica.  
70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a supressão de toda a alínea, impedindo a 
não-incidência que prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elétrica.  
Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto anterior. 
   
   EMENDA:33784 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209 - § 5o.- inciso II  
Suprima-se no art. 209 - § 5o., inciso II a expressão: "Minerais"  
Art. 209. .......................... 
§ 5o. ............................... 
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica e  
petróleo, inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados. 
Justificativa 
A justificativa o autor fará oralmente em Plenário. 
Parecer:   
   A emenda inclusa quer excluir os minerais dentre os produtos para os quais o Senado poderia fixar 
alíquotas do ICMS em operações intra-estaduais (art. 209, § 5o., II). A justificativa seria feita 
oralmente, mas parece associada à proposta para criação do imposto único, sobre minerais, na 
competência dos Estados, em substituição à União.  
Se for acolhida a preservação do imposto único sobre minerais, a exclusão destes no dispositivo 
mencionado seria efeito necessário. 
   
   EMENDA:33788 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, § 8o., Inciso II, letra "b"  
No art. 209, § 8o., inciso II, suprima-se a letra "b". 
Justificativa 
É mister ampliar-se a receita tributária nos Estados. Ainda, nada mais justo do que transferir para os 
cofres de ressarcimento com ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde se instalam 
usinas hidroelétricas a atividades mineradoras. 
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Constituintes, pretendem suprimir a alínea 
"b" do item II do § 8º do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imunidade do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços às "operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica".  
Justificam os autores das emendas que referida não-incidência afronta os interesses das Unidades 
Federadas que exportam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica, especialmente Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; que a não-incidência consagra a incidência no ponto do 
consumo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará o absurdo de beneficiar os 
estados consumidores de energia, em detrimento dos estados produtores; que no caso da 
energia produzida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo forçados a abrir mão de 
receita em favor dos estados economicamente mais poderosos; que prejudicados também seriam os 
Estados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamente a Bahia ao despontarem como 
produtores e exportadores de energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para gerar 
eletricidade se faz às custas do desconforto da população, inutilização de enormes áreas de terras, 
férteis na maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificável que beneficiará notadamente 
o Estado de São Paulo, que se locupletará à custa de outros estados e que tributará a energia que 
não produziu; que os consumidores irão arcar com o ônus, inclusive os dos Estados produtores de 
energia, ao consumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se trata de discriminação 
contra os Estados produtores dos bens especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão  
normalmente tributados nas operações interestaduais; que também serão prejudicados os Municípios 
dos Estados petrolíferos e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão de receber 25% 
do ICMS; que pela Lei Constitucional nº 4, de 1940, competia aos Estados a tributação das 
mercadorias que se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos únicos, a razão histórica 
milita em favor do restabelecimento da competência estadual; que a técnica de tributação sobre 
o valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, possibilitando, além disso, a divisão 
equitativa da receita entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, deferida ao Senado, 
de fixar as alíquotas interestaduais, será suficiente para afastar os riscos de uma tributação 
elevada; que a não incidência em foco produziria um tratamento tão desigual quanto não cobrar o 
ICM interestadual nas vendas de aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários; que o 
dispositivo colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do ICM; que privilegiando os 
entes federados mais fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4º, II, que estabelece como 
tarefa fundamental da República reduzir as desigualdades regionais; que o Estado produtor de 
energia, ao importar produtos industrializados, importará também o imposto que não lhe está sendo 
permitido cobrar; que não se consegue entender o critério utilizado para estabelecer discriminação 
para os demais energéticos como o carvão e o álcool; que não se pode levar a sério o argumento de 
que em Itaipu, Tucuruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União e por isso os 
Estados não deveriam ser compensados, devendo ser levado em conta que as terras foram alagadas 
e tornadas improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões sociais e gerando 
desocupação a trabalhadores; que São Paulo, o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua 
indústria às custas da desagregação dos lares e do desespero de agricultores agora sem terra; que 
Estados com potencial a ser explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar os recursos 
de investimentos para outras; que poderão vir a ser grandemente prejudicados os Estados e 
Municípios nos quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que o dispositivo não é mais 
que um casuísmo contra Estados produtores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele 
derivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os Estados federados; que o dispositivo 
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fere o princípio federativo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do imposto que lhes 
compete; que os Estados produtores de insumos energéticos serão forçados a abrir mão de receita 
tributária em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto constitucional vigente já é irrisória 
a parcela do Imposto único sobre Energia Elétrica e do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; que a matéria deve ser tratada pela legislação 
ordinária, pois sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados Federados; que a não-
incidência pretendida no Projeto retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de 
auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios, que 
ficam com terras inutilizadas para agricultura, aumento de poluição e outras agressões à natureza; 
que o Projeto privilegia os Estados de destino dos produtos energéticos, inclusive quanto ao ICMS; 
que é preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por um produto extraído em sua base 
territorial; que é mister ampliar a receita dos Estados; que nada mais justo do que transferir para os 
cofres estaduais os tributos ressarcidores de ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde 
se instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras.  
Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a imunidade e, pois, recusando acolhida à 
pretensão desta emenda. 
   
   EMENDA:33894 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 209, item II.  
Suprima-se o item II do art. 209 e, em  
consequência, o § 3o, renumerando-se os  
dispositivos remanescentes. 
Justificativa 
A presente emenda decorre de outra apresentação relativamente ao art. 6º, § 35, cuja motivação se 
invoca também para o presente caso. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer suprimir, na competência dos Estados, o imposto sobre transmissão 
"causa mortis" e doações.  
Simplesmente invoca a motivação apresentada em relação à garantia ao direito de herança, em outra 
emenda, sem esclarecer se contra ou a favor.  
O imposto sobre heranças e legados já comporta discussão interminável, ao qual o Projeto agrega o 
imposto sobre doações, o que inclui certamente presentes. A fiscalização será bastante problemática 
em relação aos bens móveis, especialmente joias, moedas estrangeiras, títulos ao portador, e mesmo 
com relação a imóveis situados no exterior. Pode, outrossim, desestimular a poupança.  
Entretanto, a decisão é política. 
   
   EMENDA:33895 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 209, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 209. 
Justificativa 
A criação, através de norma Constitucional, de modalidade estadual do imposto sobre a renda, além 
de representar sobrecarga indesejável aos já sofridos contribuintes deste País, compromete ainda 
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mais o já deliberado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos, com maior distanciamento dos Estados menos aquinhoados.  
A experiência, embora válida em outros Países, como nos Estados Unidos, não parece ser indicada 
para o Brasil, principalmente na presente circunstância, aparentemente pouco alterável em algumas 
décadas.  
A figura da Bitributação, indesejável nos meios tributários, pode ser suprida com a simples 
distribuição da receita arrecadada sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos. 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 
junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
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presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:33938 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 209  
Suprimir os itens V e VI, do § 9o. do art.  
209, que tem a seguinte redação:  
"V - excluir da incidência do imposto, nas  
exportações para o exterior, serviços e outros  
produtos além dos mencionados na alínea "a" do  
item II do parágrafo 8o. deste artigo;  
VI - prever casos de manutenção de crédito,  
relativamente à remessa para outro Estado e  
exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;" 
Justificativa 
Não é possível a Constituição estabelecer, de antemão, que a lei complementar que tratará do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, a não 
incidência do imposto sobre o que se refere.  
É um estímulo descabido à exportação que não pode constar como princípio constitucional.  
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Parecer:   
   A inclusa emenda quer sejam suprimidos os itens V e VI do § 9o. do art. 209 do Projeto da 
Comissão de Sistematização.  
Justifica que não é possível a Constituição estabelecer, de antemão, que a lei complementar que 
tratará do ICMS, concederá isenção do imposto, e que é um descabido estímulo à exportação que 
não pode constar como princípio constitucional.  
Muitas outras disposições também não precisariam permanecer na Carta Federal.  
Nova versão do Projeto repete o texto anterior.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:34001 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VII a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
"Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
[...] 
Seção IV  
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal  
Art. 209 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - propriedade territorial rural;  
II - transmissão "causa mortis" e doação de  
quaisquer bens ou direitos;  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda  
que iniciadas no exterior;  
IV - propriedade de veículos automotores.  
§ 1o - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional ao imposto sobre a  
renda e proventos de qualquer natureza até o  
limite de cinco por cento do valor do imposto  
devido à União por pessoas físicas ou jurídicas  
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios.  
§ 2o - O imposto de que trata o item I terá  
suas alíquotas fixadas da forma a desestimular a  
manutenção de propriedades improdutivas e não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei estadual, quando as explorem, só  
ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel.  
§ 3o. - Relativamente a bens imóveis e  
respectivos direitos, o imposto de que trata o  
item II compete ao Estado da situação do bem;  
relativamente a bens móveis, títulos de créditos,  
o imposto compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o  
doador; se o doador tiver domicílio ou residência  
no exterior, ou se o "de cujus" possuía bens, era  
residente ou domiciliado ou teve seu inventário  
processado, a competência para instituir o tributo  
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observará o disposto em lei complementar.  
§ 4o - As alíquotas do imposto de que trata  
o item II poderão ser progressivas e não excederão  
os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.  
§ 5o - O imposto de que trata o item III  
será não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa à circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores, pelo mesmo ou outro Estado. A isenção  
ou não-incidência, salvo determinação de lei em  
contrário, não implicará crédito de imposto para  
compensação daquele devido nas operações ou  
prestações seguintes e a isenção acarretará  
anulação do crédito do imposto, relativo às operações anteriores.  
§ 6o - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado Federal, aprovada  
por dois terços de seus membros, estabelecerá:  
I - as alíquotas aplicáveis às operações  
relativas à circulação de mercadorias e às  
prestações de serviços interestaduais e de exportação;  
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com minerais.  
§ 7o - É facultado ao Senado Federal, também  
por resolução aprovada por dois terços de seus  
membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas, não compreendidas no item II  
do parágrafo anterior.  
§ 8o - Salvo deliberação em contrário dos  
Estados e do Distrito Federal, nos termos do  
disposto no item VII do parágrafo 9o, as  
alíquotas internas, nas operações relativas a  
circulação de mercadorias e nas prestações de  
serviços, não poderão ser inferiores às alíquotas  
interestaduais, reputando-se operações e prestações  
internas também as interestaduais realizadas para  
consumidor final de mercadorias e serviços.  
§ 9o - O imposto de que trata o item III:  
I - incidirá sobre a entrada de mercadoria  
importada do exterior por seu titular, inclusive  
quando se tratar de bem destinado a consumo ou  
ativo fixo de estabelecimento, bem como serviço  
prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado  
onde estiver situado o estabelecimento  
destinatário da mercadoria ou serviço.  
II - não incidirá:  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados e sobre prestação de  
serviços para o exterior;  
b) sobre operações que destinem a outros  
estados petróleo, inclusive lubrificantes,  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e  
energia elétrica; e  
III - não compreenderá, em sua base de  
cálculo, o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação configurar  
hipótese de incidência dos dois impostos.  
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§ 10 - À exceção dos impostos de que trata o  
item III deste artigo, os itens I e II do artigo  
207 e o item III do artigo 210, nenhum outro  
poderá ser instituído sobre operações relativas a  
energia elétrica, combustíveis, lubrificantes e  
minerais do País.  
§ 11 - Cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o item III:  
I - definir seus contribuintes;  
II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  
III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  
IV - fixar o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de  
serviços;  
V - excluir da incidência do imposto, nas  
exportações para o exterior, serviços e outros  
produtos além dos mencionados na alínea "a" do  
item II do parágrafo 9o. deste artigo;  
VI - prever casos de manutenção de crédito,  
relativamente à remessa para outro Estado e  
exportação para o exterior, de serviços e de  
mercadorias;  
VII - regular a forma como, mediante  
deliberação dos Estados e do Distrito Federal,  
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão  
concedidos e revogados.  
[...] 
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 
afetados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
(NOTA. A numeração dos artigos coincide com a dos Substitutivo, a exceção dos dispositivos 
inseridos,  
indicados por “ “). 
Parecer:   
   A presente Emenda tem por objetivo dar nova redação ao Título VII do Substitutivo ao Projeto de 
Constituição.  
O exame da Emenda, na parte relativa à Seção II, "Dos Orçamentos", e da respectiva justificação 
apresentadas pelos nobres Constituintes, levam-nos a concluir que as alterações propostas 
contribuem para o aperfeiçoamento do Projeto tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Quanto ao Sistema Tributário, a Emenda reproduz grande parte do Substitutivo e também traz 
inovações que devem ser atendidas, porque contribuem para o aperfeiçoamento do mesmo (caso dos 
artigos 200, 202, II, V, 203, I, § 3o., 207, § 3o., I, 209, III, §§ 2o., 3o., 4o., 9o., I, § 10, 213, § 1o. 
e 2o.)  
Entretanto, não achamos conveniente o aproveitamento das contribuições contidas nos artigos 209,  
§ 9o., item II, alínea "a" e 213, item I, alínea "c", tendo em vista a linha geral do Substitutivo e o 
resultado de negociações já firmadas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34108 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se um item ao art. 210 do Substitutivo ao Projeto de Constituição, nos  
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seguintes termos:  
Art. 210 - ..................................  
..................................................  
IV - serviços de qualquer natureza, não  
compreendidos na competência tributária da União  
ou dos Estados, definidos em lei complementar.  
..................................................  
Em decorrência, dê-se ao item III do art. 209  
a redação seguinte, a ela adequando-se a redação  
dos § 4o., item I do § 5o., § 7o., item I do §  
8o., e itens IV, V e VI do § 9o., do artigo ora  
citado:  
Art. 209 - ..................................  
..................................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, ainda que iniciadas no  
Exterior;  
.................................................. 
Justificativa 
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, atualmente inserido na competência tributária dos 
Municípios, representa uma receita extremamente significativa para uma expressiva parcela dos 
Municípios brasileiros, em especial para as capitais dos Estados, nas quais o setor terciário da 
economia encontra-se altamente desenvolvido. Note-se, de resto, tratar-se de tributo que, com o 
decurso do tempo, tenderá a assumir cada vez maior importância, visto que o processo do 
desenvolvimento econômico, em estágios mais elevados, imprime maior aceleração à expansão dos 
serviços do que aos demais setores, da economia.  
Sendo de todos notória a extrema indigência de recursos em que se debate a maioria das nossas 
edilidades, nenhum sentido faz retirar-lhes justamente nesta conjuntura essa importante fonte de 
receita própria, a pretexto de atribuir-lhes um novo imposto, de complexa instituição, impraticável 
gestão e duvidosos resultados.  
Os Municípios já estão eficazmente estruturados para cobrar esse tributo, devendo ele permanecer 
na sua competência tributária, independentemente da criação de novos impostos e das alterações 
que venham a ser inseridas no sistema tributário a ser implantado com a nova Carta. 
Não é admissível, pelas razões vistas, venha a se privar os Municípios de um tributo que, pela sua 
natureza e seu campo de incidência, tem, originariamente, vocação municipal. 
Parecer:   
   A manutenção da competência do município sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, 
pretendida pela Emenda, se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Deve ser aprovada. 
   
   EMENDA:34124 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 209 - § 1o.  
Suprima-se o seguinte dispositivo:  
Art. 209 ................ 
§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional ao Imposto Sobre a  
Renda e Proventos de Qualquer Natureza até o  
limite de 5% (cinco por cento) do valor do imposto  
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devido à União, por pessoas físicas ou jurídicas  
residentes ou domiciliadas no respectivo território. 
Justificativa 
O dispositivo que se pretende suprimir cria uma indesejável dualidade tributária entre a União e os 
Estados, com repercussões negativas dos mecanismos de arrecadação do Imposto de Renda. 
Ademais, os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários desse imposto 
adicional, aumentando, assim, ainda mais o fosso que separa as diversas regiões do País.  
Por outro lado, ainda, é possível que a própria fragilidade dos Estados mais pobres sirva de estimulo 
a seus governantes para tentar obter maiores receitas dos seus governados, através da utilização de 
tal dispositivo constitucional.  
Assim, enquanto os Estados ricos, com orçamentos elevados, poderão se dar ao luxo de não utilizar 
tal concessão do Legislador, ou fazê-lo de forma suave, os mais pobres, até mesmo em face da 
inexistência de outras fontes de recursos, tenderão a recolher maior carga tributária dos seus 
cidadãos. No plano das empresas, isso poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados 
subdesenvolvidos, aumentando a concentração nos mais desenvolvidos. 
Deve-se, finalmente, salientar, que a atual distribuição de riquezas no pais faz com que as sedes das 
empresas mais forte, principalmente os que se situam no centro sul do país, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional. Assim, enquanto os lucros são propiciados 
por toda a população brasileira, o pagamento do imposto sobre a renda é efetuada o local onde se 
situa a sede da empresa. 
É fácil de ver, portanto, que as regiões periféricas estarão contribuindo cada vez mais para o aumento 
da arrecadação dos Estados mais ricos, e, em consequência para a maior concentração de renda, no 
País.  
As mesmas distorções e injustiças serão registradas também nos vencimentos de pessoas físicas e 
nos rendimentos de capital, tributados de pessoas físicas e nos vencimentos de capital, tributados 
exclusivamente na fonte. Por fim, a Tributação adicional por parte dos Estados sobre a retenção do 
Imposto de Renda na fonte incidente sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na 
progressividade das Tabelas, fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto 
adicional superior aos dos mais ricos, o que contraria dispositivos constitucionais. (Art. 195 § único). 
Parecer:   
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já tributados pela União evidencia a 
prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes beneficiados, pois já 
lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do Fundo de Participação oriundo da 
arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir que se agrave a 
carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto de renda sobre a classe média; 
que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas sociedades modernas e o 
Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as pessoas jurídicas e criará 
competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque o 
limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, eleva a carga tributária sobre 
as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto pela atuação de 
diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que 
pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança e fiscalização são precários em 
relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição do Imposto 
de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um fiscal dentro da empresa, a 
tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender os Estados, bastando 
aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a competência tributária 
concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Federação, agravados pela não 
uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política; que até 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 828  

 

junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% da arrecadação do imposto de renda e 
o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicional, ofensiva ao 
equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá repercussões negativas nos mecanismos 
de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os grandes beneficiários do imposto 
adicional, aumentando o fosso que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais 
pobres pode induzir seus governantes a tentar obter maior receita com o adicional, enquanto que os 
Estados ricos poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das 
empresas, o adicional poderá afugentar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; 
que as sedes das empresas de âmbito nacional estão localizadas nos Estados de economia mais 
forte, ainda que seus rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional, de forma que o 
adicional beneficiará o Estado da sede das empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão 
contribuindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e 
injustiças serão registradas também nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital 
tributados exclusivamente na fonte; que a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda 
na fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, 
fazendo com que os mais pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, 
contrariando o § único do art. 195 do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a 
renda, além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda 
mais o debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do  
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a 
simples distribuição de receita arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; 
que por ser optativo o adicional, poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional 
presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo 
seria confundida com o fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que 
é preciso se ater à propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à 
proteção do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:34215 APROVADA 
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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, no art. 209, onde couber, o seguinte parágrafo:  
"§ - O imposto de que trata o item III não  
compreende o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos". 
Justificativa 
Reintegra-se ao texto Constitucional o dispositivo suprimido pelo primeiro Substitutivo do Relator da 
Comissão de Sistematização, de forma aperfeiçoada.  
É absolutamente indispensável a inclusão do parágrafo acima, pois consagra regra hoje vigente 
relativamente ao ICM e que possui desejáveis efeitos redistributivos em favor dos Estados menos 
industrializados. A omissão da regra poderá trazer enormes prejuízos e estará em desacordo com 
todo o espirito social e de justiça que embasa o processo Constituinte.  
Cabe, ainda, destacar que a matéria foi objetivo de analise por parte dos Secretários da Fazenda e 
de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que, reunidos em Canela nos dias 7 e 
8 de agosto de 1987, concluíram acerca da importância da emenda ora apresentada, cuja aprovação 
foi unânime. 
De fato, a redação que originalmente constava no projeto de Constituição permitiria a prática, já a 
nível constitucional, de evasão tributária. Assim, em operações realizadas por fabricantes diretamente 
a consumidor final, o ICMS seria parcial e colocaria o comerciante devidamente estabelecido em 
desvantagem em relação a revendedores não inscritos. 
De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS às operações que 
destinem mercadorias a industrialização ou a comercialização, permitir-se-á uma perfeita equalização 
de carga fiscal do imposto, a nível do consumidor final, coibindo distorções nas práticas comerciais.  
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que seja incluída um parágrafo no art. 209, 
referente ao ICMS, estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou 
comercialização, configure hipótese de incidência dos dois impostos.  
Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao texto constitucional o dispositivo, de forma 
aperfeiçoada; que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem mercadorias a 
industrialização ou comercialização, permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível 
do consumidor final; que é absolutamente indispensável a inclusão do preceito, pois consagra regra 
hoje vigente e que possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos industrializados; que a 
matéria foi objeto de análise por parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos 
em Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime.  
A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional.  
Além disso poderia ser sintetizada.  
Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização está acolhendo integralmente a letra 
proposta.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34216 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO  
DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se nova redação ao item VI do § 9o. do artigo 209  
209 - ........................  
§ 9o. .........................  
"VI - prever casos de manutenção e de estorno  
de crédito, relativamente à exportação, para outro  
Estado e para o Exterior, de serviço e de mercadorias." 
Justificativa 
A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à preocupação básica de se 
estimular as operações que contenham maior agregação de valor, com vistas a obter maior volume 
de divisas. 
Entretanto, é necessário uma precisa concentração de produto manufaturado, bem como uma regra 
de estorno de crédito fiscal no caso das exportações de semi-manufaturados para evitar-se que, sob 
o rótulo de produto da imunidade constitucional, com enormes prejuízos para os erários estaduais e 
municipais.  
Parecer:   
   As duas Emendas apenas desejam acrescentar os casos de estorno de IPI, ao lado dos de 
manutenção, relativamente a exportações, para outro Estado e para o exterior, de serviços e de 
mercadorias, no que concerne ao ICMS (art. 209, § 9o., VI).  
Justifica a inclusão para dar maior flexibilidade para que sejam definidas políticas de estímulo às 
exportações, sem que comprometa excessivamente os erários estaduais, exigindo-se o estorno no 
caso de produtos cuja conjuntura de mercado internacional permita a incidência parcial do 
ônus fiscal.  
O parágrafo em questão já contém demasiada explicitação, para um texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34217 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do § 9o. do art. 209 a seguinte redação:  
"Art. 209......................  
§ 9o..........................  
IV - Fixar, para efeito de sua cobrança e  
definição do estabelecimento responsável, o local  
das operações relativas à circulação de  
mercadorias e das prestações de serviços"; 
Justificativa 
Tratar-se de retificar lapso de redação ocorrido no mencionado dispositivo. 
Com efeito, a lei não pode determinar onde deve realizar-se o fato que dá origem ao imposto. 
Limita-se, para fins de cobrança, a convencionar o local, ali considerando ocorrido o fato gerador, 
para os consequentes efeitos tributários. 
Parecer:   
   As duas emendas inclusas querem alterar a redação do item II do § 9o., do art. 209, para introduzir, 
na fixação do local das operações sujeitas ao ICM "para efeito de sua cobrança e definição do 
estabelecimento responsável".  
Justificam que a lei não pode determinar onde deve realizar-se o fato que dá origem ao imposto e que 
limita-se, para fins de cobrança, a convencionar o local, para efeitos tributários.  
Procede inteiramente a crítica e a sugestão. 
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   EMENDA:34218 PARCIALMENTE APROV 
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  
Suprima-se o item I, do parágrafo 9o., do artigo 209, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
Procura a emenda melhorar a redação do dispositivo para evitar interpretação de que somente na lei 
de diretrizes orçamentarias poderiam ser feitas as alterações de legislação tributária. 
Assembleia Nacional Constituinte, em 02 de setembro de 1987. 
Parecer:   
   A emenda inclusa, ao lado de outras, propõe a supressão do item I do § 9o. do art. 209, que atribui 
à lei complementar, quanto ao ICM, "indicar outras categorias de contribuintes além daqueles nele 
mencionadas".  
Justificam as emendas que o Substitutivo suprimiu a indicação dos contribuintes do ICM no art. 209-
III; que, pois, não cabe mais a ressalva para outras categorias; que o dispositivo é redundante.  
A crítica procede. Na nova versão do Projeto, todavia, a Comissão de Sistematização está ajustando 
o texto para "definir seus contribuintes", alcançando, pois, quaisquer espécies na lei complementar 
referente ao ICM. 
   
   EMENDA:34219 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Suprima-se a alínea "c" do item II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
O dispositivo concede imunidade aos transportes urbanos de passageiros, nas áreas metropolitanas 
e microrregiões.  
A matéria deve ser decidida pelos Estados. De fato, atualmente já é prática consagrada atribuir-se 
isenções aos transportes urbanos de passageiros de baixa renda. Ocorre que o dispositivo incluído 
no Substitutivo do Relator atribui imunidade ampla, atingindo formas elitistas de transportes (taxis, 
inclusive os especiais, transportes de escolares, ônibus tipo “executivo”, etc.) 
Cabe a cada Estado, com a aprovação das suas respectivas Assembléias Legislativas eleitas, decidir 
sobre a conveniência das concessões de benefícios fiscais, assegurando sempre critérios sociais. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
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pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:34220 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 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 209, § 8o., II "a":  
"Artigo 209  
§ 8o. ........................ 
II - ............................ 
a) sobre operações que destinem ao Exterior  
produtos industrializados e sobre prestação de  
serviços para o exterior". 
Justificativa 
A não tributação de serviços prestados para o exterior obedece às mesmas razões que fundamentam 
a não incidência sobre produtos industrializados destinados ao Exterior. 
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja ampliar a imunidade do ICMS quanto às operações para o exterior, 
acrescentando aos produtos industrializados a prestação de serviço para o exterior. Alega que além 
de consistir prática internacional, a não incidência para os serviços viabilizaria a conquista de 
mercados atualmente inatingíveis por excesso de carga tributária.  
Nova versão para o Projeto mantém o texto anterior.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34221 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Suprima-se, no item I, do § 8o., do artigo  
209, ad expressões"...em estabelecimento de  
contribuinte..." e "por titular". 
Justificativa 
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o local de ocorrência do fato gerador do 
ICMS, matéria que, nos demais tributos, é versada em Lei Complementar.  
A alteração proposta não muda o conteúdo, mas apenas define o campo de incidência do imposto, 
deixando à Lei Complementar a matéria atinente ao aspecto espacial.  
Além disso, vigora há vários anos, com benefícios para o controle da cobrança do imposto, o critério 
de exigi-lo por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os impostos da 
competência da União. A redação proposta, suprimindo a expressão “...em estabelecimento de 
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contribuinte..” , permitirá manter essa prática que tem proporcionando resultados altamente positivos, 
sem qualquer prejuízo para os contribuintes.  
A emenda apresentada, além de dar maior sistematização ao imposto, vem ao encontro dos anseios 
dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
manifestando em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento  “Carta de Canela”, no 
qual são evidenciados os problemas que poderão advir se for mantida a redação constante do 
Projeto. 
Parecer:   
   A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a expressão "em estabelecimento de 
contribuinte", na disposição que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria 
importada do exterior". Justifica que a emenda possibilitaria a cobrança do imposto por ocasião do 
desembaraço aduaneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto acolhe a pretensão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34222 PARCIALMENTE APROV 
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  
Adicione-se o § 6o. no artigo 209, renumerando-se os demais:  
Artigo 209  
§ 6o. - A resolução prevista nos parágrafos  
5o. e 6o. deste artigo será de iniciativa do  
Presidente da República ou de, no mínimo, um terço  
dos membros do Senado da República. 
Justificativa 
O texto que ora se pretende emendar omitiu a especificação da iniciativa da Resolução, o que 
propiciaria frequentes propostas individuais de membros do Senado da República, gerando um clima 
de instabilidade financeira para os estados e para os contribuintes. 
Parecer:   
   A inclusa emenda deseja estabelecer que seja do Presidente da República ou de no mínimo um 
terço dos membros do Senado a resolução que pretenda estabelecer alíquotas referentes ao imposto 
sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços.  
A comissão de Sistematização está acolhendo a proposta para o § 5o. somente. 
   
   EMENDA:34223 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  
Dê-se nova redação aos §§ 5o. e 6o. do artigo 209  
Artigo 209  
"§ 5o. - Em relação ao imposto de que trata o  
item III, resolução do Senado da República  
aprovada por, no mínimo, dois terços de seus  
membros, estabelecerá:"  
............................................  
§ 6o. É facultado ao Senado da República  
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também por resolução aprovada por, no mínimo, dois  
terços de seus membros, estabelecer alíquotas  
mínimas nas operações internas, não compreendidas  
no item II do parágrafo anterior". 
Justificativa 
A inclusão da expressão “no mínimo” nos §§ 5º e 6º do artigo 209 objetiva aperfeiçoar o dispositivo, 
de vez que a omissão dos mesmos se constitui em flagrante lapso redacional. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer introduzir a especificação de que o quórum do Senado para estabelecer 
alíquotas do ICMS seja "no mínimo" de dois terços de seus membros, quando o Projeto de 
Constituição só refere dois terços.  
Data vênia, o esclarecimento de que os dois terços devam ser o mínimo é desnecessário, 
especialmente em texto constitucional. Ao ser exigido qualquer "quórum", está subentendido que é o 
mínimo. O que poderia ser eliminado é a explicitação de que seja uma resolução, espécie de ato 
regulável em regimento interno. 
   
   EMENDA:34256 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Suprimir a letra "c" do item II do parágrafo 8o. do Artigo 209. 
Justificativa 
Seria uma abusiva proteção para os DONOS de Ônibus. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:34413 PARCIALMENTE APROV 
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  
Proceda-se às seguintes alterações na redação do art. 209:  
1. - Dê-se aos itens II e III do referido artigo a seguinte redação:  
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"Art. 209 .................... 
II - transmissão de bens ou direitos, por  
doação ou causa mortis, observados critérios de  
progressividade;  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestações de serviços, ainda  
que iniciadas no Exterior.  
2.- Substitua-se, no item V do § 9o., o termo  
"produtos" por "mercadorias". 
Justificativa 
Mudou-se a redação do item II já que, tal como a sucessão hereditária, a doação nada mais é do que 
uma forma de transmissão de propriedade. Por outro lado, seria inadequado qualificar as alíquotas do 
imposto no próprio dispositivo que o define; ademais, é aconselhável referir-se a critérios, já que se 
pressupõe possa o imposto assumir distintas modalidades de progressividade. 
Finalmente, “produto”, no sentido corrente, quando relativo a bem que está no mercado, pressupõe 
um certo grau de elaboração, não se aconselhando a utilização do termo para designar bens 
primários e gêneros in natura de um modo geral. Confere-se maior flexibilidade ao dispositivo 
substituindo-se esse termo por “mercadorias”. 
Parecer:   
   A inclusa emenda pretende as seguintes alterações concernentes aos impostos estaduais: melhorar 
a redação para o imposto sobre transmissão de bens ou direitos, por doação ou causa mortis (Art. 
209, II); incluir os serviços iniciados no exterior, ao lado das operações com mercadorias, na 
incidência do ICMS (Art. 209, III); e substituir "produtos" por "mercadorias" na prevista lei 
complementar para regular o ICMS (art. 209, § 9o., V).  
A emenda realmente aperfeiçoa o texto, embora ainda pudesse suprimir o reportamento à 
progressividade, porque inócua sem quantificação.  
Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização reitera a redação anterior, igualando, 
todavia, os serviços com as mercadorias quanto ao início da operação no exterior. 
   
   EMENDA:34414 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 209  
"Artigo 209  
§ 2o.- O imposto de que trata o item I terá  
suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a  
formação de latifúndios e a manutenção de  
propriedades improdutivas e não incidirá sobre  
pequenas glebas rurais, nos termos definidos em  
lei estadual, quando as explorem o proprietário,  
só ou com sua família, desde que não possua outro imóvel. 
Justificativa 
A emenda é de caráter redacional e busca dar maior clareza ao parágrafo que contém duas normas 
diferentes, uma relativa à função do tributo como obstáculo à formação de latifúndios, e outra, à 
isenção para pequenas glebas rurais. Na essência, o que se acrescenta é que as pequenas glebas 
deverão ser exploradas pelo proprietário, só ou com sua família. Trata-se de clausula existente nas 
Constituições anteriores e visa a evitar abusos. 
Parecer:   
   A emenda apensa quer que a imunidade prometida do ITR, a pequenas glebas rurais definíveis em 
lei estadual, seja condicionada à exploração pelo proprietário, só ou com a família, desde que não 
possua outro imóvel. Recorda que a cláusula existe nas Constituições anteriores e visa a evitar 
abusos.  
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Nova versão do Projeto introduz o requisito pleiteado.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34415 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivos do Relator da Comissão de Sistematização  
Dê-se nova redação ao § 3o. do Artigo 209  
"§ 3o. - Relativamente a bens imóveis e  
respectivos direitos, o imposto de que trata o  
item II compete ao Estado da situação do bem;  
relativamente a bens móveis, títulos e créditos, o  
imposto compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio ou  
residência o doador; se o doador tiver domicílio  
ou residência no exterior ou se aí o "de cujus"  
possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve  
seu inventário processado, a competência para  
instituir o tributo observará o disposto em lei complementar. 
Justificativa 
A redação proposta, além de dar maior clareza ao texto, supra falha contida no Substitutivo que não 
prevê a hipótese da cobrança quando o doador estiver domiciliado no exterior. 
Parecer:   
   As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do § 3o. do art. 209, referente à incidência do 
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o Distrito Federal. 
Justificam que a redação que propõem dará maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se 
ressente o Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exterior.  
A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transferir à lei complementar, ou ao Código 
Tributário Nacional, a definição do Estado a que competirá o imposto nas diversas situações 
possíveis.  
As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, merecendo acolhimento se o assunto for 
mantido no Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34416 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Dê-se a seguinte redação ao art. 209, § 4o.:  
"Art. 209 ..................... 
§ 4o.- O imposto de que trata o item III será  
não cumulativo, admitida sua seletividade, em  
função da essencialidade das mercadorias e dos  
serviços, compensando-se o que for devido, em cada  
operação relativa à circulação de mercadorias ou  
prestação de serviços, com o montante cobrado nas  
anteriores pelo mesmo ou outro Estado. A isenção  
ou não incidência, salvo determinação de lei em  
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contrário, não implicará crédito de imposto para  
compensação daquele devido nas operações ou  
prestações seguintes e a isenção acarretará  
anulação do imposto pago nas operações ou  
prestações anteriores". 
Justificativa 
Á vedação de crédito quando a operação anterior gozava de isenção ou não estava sujeita ao tributo, 
deve acrescenta-se a obrigatoriedade do estorno do imposto antes pago, quando a operação for 
isenta ou sobre ela não houver incidência. A razão é a mesma.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer alterar a redação do § 4o. do art. 209 do Projeto de Constituição, 
referente ao ICMS, aditando no fim "e a isenção acarretará anulação do imposto pago nas operações 
ou prestações anteriores", complementando a regra constante do Projeto: "A isenção ou não-
incidência, salvo determinação de lei em contrário, não implicará crédito de imposto para 
compensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes."  
Justifica que deve acrescentar-se a obrigatoriedade de estorno do imposto antes pago, pela mesma 
razão pela qual é vedado o crédito quando a operação anterior gozava de isenção ou não estava 
sujeita ao tributo. A especificidade do assunto bem evidencia que deveria ser transferido ao 
Código Tributário Nacional a regência do assunto.  
Porém, quando a operação anterior não foi objeto de tributação, não cabe mesmo crédito. Quanto ao 
estorno de imposto antes pago, o respectivo contribuinte provavelmente ignorará se a operação 
subsequente será ou não tributada.  
A Comissão de Sistematização está acrescentando o reconhecimento da anulação do crédito do 
imposto, relativo às operações anteriores.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:34417 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Dê-se nova redação ao item II do § 5o. do art. 209  
Art. 209. ........................... 
§ 5o. ................................ 
II - as alíquotas aplicáveis às operações internas com minerais. 
Justificativa 
A competência ao Senado da República para fixação das alíquotas nas operações internas com 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica compromete a autonomia dos Estados. O argumento de 
que tais bens são estratégicos para o desenvolvimento do País não cabe.  
Uma vez que tal tributação, na sistemática tributaria proposta, só é efetiva nas vendas a consumidor 
final. Nas operações intermediárias (óleo diesel, óleo combustível, energia elétrica industrial, etc), 
uma eventual elevação de alíquota, por parte do Estado, não conduziria a qualquer aumento de 
arrecadação. 
Parecer:   
   A inclusa emenda pretende reduzir aos minerais a competência do Senado para fixar alíquotas do 
ICMS nas operações intra-estaduais, excluindo a energia elétrica, o petróleo e os combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados (art. 209, § 5º, II).  
Justifica que a exclusão proposta da energia elétrica e do petróleo tem em vista permitir maior 
flexibilidade na fixação de alíquotas para esses dois produtos.  
Nova versão do Projeto acolhe a pretensão, deixando apenas os minerais. 
   
   EMENDA:34437 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Modifica o item II do § 5o. e a alínea "b" do item II do § 8o. do Art. 209.  
1) - O item II do § 5o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - ........................ 
§ 5o. - ............................ 
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica e minerais.  
2) - a alínea "b" do item II do § 8o. do Art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209 - .......................... 
§ 8o. - .............................. 
II - ..................................... 
b) - sobre operações relativas a  
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos  
utilizados nos meios de transportes, e sobre  
operações que destinem a outros Estados energia elétrica. 
Justificativa 
Considerando que o sistema viário nacional foi constituído à custa de enormes investimentos e 
sacrifícios, é de fundamental importância que se garanta os recursos indisponíveis à conservação 
desse patrimônio que vem sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e 
manutenção em época oportuna. Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o 
setor de transportes é exatamente aquela oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma 
vez que seu consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário e, portanto, aos 
investimentos para a conservação de rede.  
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso 
patrimônio, que começou a atrofiar a deteriorar quando foi extinto.  
Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de ampliação da rede.  
Parecer:   
   A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, da atribuição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas operações intra-
estaduais (art. 209, § 5º., II) e, no tocante à imunidade do mesmo imposto, prevista para operações 
que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia 
elétrica, substitui-a para as operações relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis líquidos e 
gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios de transportes (portanto sejam destinados a 
outros Estados ou não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia elétrica (art. 209,  
§ 8º., II. b).  
Justifica que o sistema viário nacional foi construído e vinha sendo mantido mediante recursos 
vinculados oriundos dos combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera ade quando 
porquanto o consumo é diretamente proporcional à solicitação do sistema viário.  
Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e deteriorar quando extinta a vinculação do 
imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos.  
Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo Senado, de impostos estaduais, interfere na 
autonomia federativa dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais. A vinculação de 
impostos a fins específicos vem da origem histórica dos tributos e não se constitui em aberração, 
malgrado o Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos orçamentos públicos.  
No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria deixar o assunto para as Constituições dos 
Estados. Não o fazendo o Projeto, poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34469 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 209, § 9o., do Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 209 - ..................... 
§ 9o. - Cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o item III do "caput":  
I - fixar o local das operações relativas à  
circulação de mercadorias e das prestações de  
serviços, para efeito de determinação do fato  
gerador do imposto;  
II - dispor sobre os casos de substituição  
tributária, disciplinar o regime de compensação do  
imposto e prever hipóteses de manutenção de  
crédito, nas operações e prestações interestaduais;  
III - regular a forma de concessão e  
revogação de isenções, incentivos e benefícios  
fiscais, quando tiverem repercussão sobre outros  
Estados; e  
IV - excluir da incidência do imposto, nas  
exportações para o Exterior, operações de  
circulação de outros produtos além dos mencionados  
na alínea "a" do item II do § 8o., deste artigo, e  
prestações de serviços, bem como prever hipóteses  
de manutenção de crédito em operações e prestações  
referentes a tais exportações". 
Justificativa 
Pretende-se reduzir a quantidade de incisos do § 9º do art. 209, quer por eliminação (o atual item I é 
desnecessário e incongruente), quer por aglutinação ratione materiae (II, III e parte do VI, no novo 
item II; V e parte do VI no novo item IV; o novo item III é o atual VII, compatibilizado com o art. 206 e 
aproximado do item II), sem prejuízo do aprimoramento técnico e formal de todos e de cada um 
desses dispositivos correlatos. 
Parecer:   
   A presente Emenda, ao lado de outras, propõe nova redação para o art. 209, § 9o., do Projeto de 
Constituição, em todos seus itens.  
Suprime a referência a outros contribuintes, no anterior item I; repete os textos anteriores dos itens II, 
III, IV e VI, agora sob itens I, II, III e IV; substitui "concedidos e revogados" por "autorizados", no 
tocante a regular a forma como os Estados e o Distrito Federal deliberem sobre isenções, incentivos 
e benefícios fiscais (anterior item VII e apresentado sob V); e suprime o item V, que previa "excluir da 
incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos 
mencionados na alínea "a" do item II do parágrafo 8o."  
Justifica que o item I tornou-se dispensável; que o item II recebeu mero aperfeiçoamento; que o item 
V faria surgir a figura da isenção de imposto estadual mediante lei complementar, contrariando o item 
III do art. 204; e que alterou o item VII por entender que lei estadual é que deve conceder isenções, 
incentivos e benefícios fiscais.  
Em nova versão, a Comissão de Sistematização corrigiu o item I para "definir seus contribuintes", 
convalidando pois, o preceito; reiterou a letra dos itens II, III, V, VI e VII; e introduziu no item IV "para 
efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável", para fixar o local das operações 
e das prestações de serviços.  
Portanto, não acolheu as inovações e supressões pretendidas. 
   
   EMENDA:34479 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 209, § 5o., INCISO II  
Altere-se a redação do inciso II do § 5o., do art. 209 para a seguinte:  
"Art. 209 - .......................... 
§ 5o - ........................... 
II - as alíquotas aplicáveis às operações  
internas realizadas com energia elétrica, minérios  
e petróleo, inclusive combustíveis líquidos e  
gasosos dele derivados". 
Justificativa 
Substitui-se no texto do relator a palavra minerais por minérios, para ratificar a imperfeição técnica, 
porque na realidade a alíquota se aplica a minérios, que são associações naturais de minerais. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer a palavra "minerais" por "minérios" no dispositivo que confere ao Senado 
competência para fixar alíquotas aplicáveis a operações internas com energia elétrica, minerais, 
petróleo e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo (art. 209, § 5o., II). Justifica haver 
imperfeição técnica.  
Efetivamente, minerais é adjetivo substantivado. O autor da emenda diz com autoridade que minérios 
são associações naturais de minerais.  
Os dicionários, todavia, não amparam a pretensão. Minerais já á substantivo e de sentido geral, 
enquanto que minério é o mineral extraído de minas. 
   
   EMENDA:34481 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART: 209  
Adicione-se ao Art. 209, o parágrafo seguinte:  
"§ 10. - À exceção dos impostos de que  
tratam o item III deste Artigo e o item III do  
Artigo 210, nenhum outro tributo será instituído  
sobre operações relativas a energia elétrica,  
minérios, petróleo e combustíveis líquidos e gasosos". 
Justificativa 
A adição do parágrafo proposto visa preservar a incidência única da alíquota dos impostos sobre 
energia elétrica, minérios, petróleo e combustíveis líquidos e gasosos como tem sido da tradição 
tributária brasileira, respeitando-se a transferência de competência da tributação do nível federal para 
o estadual.  
Parecer:   
   As emendas inclusas querem aditar parágrafo ao art. 209 do Projeto da Comissão de 
Sistematização, proibindo que sobre a energia elétrica, os combustíveis e lubrificantes, e os minerais 
possa ser instituído qualquer outro tributo além dos impostos sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, sobre importação ou exportação e sobre vendas a varejo.  
Em princípio, tendo sido distribuída à União, aos Estados e aos Municípios, cada imposto, a 
autonomia deve preservar a cada pessoa tributante decidir sobre a incidência ou isenção, desde que 
o objeto tributável esteja compreendido na possibilidade de incidência.  
Como exceção, a nova versão para o projeto acolhe a pretensão da emenda. 
   
   EMENDA:34542 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do artigo 209 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa 
A supressão desse dispositivo visa impedir que se agrave a carga tributária que já é muito pesada 
para os contribuintes.  
Parecer: 
   A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 52 Constituintes, querem impedir que os 
Estados e o Distrito Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao imposto sobre a renda e 
proventos até o limite de 5% do valor do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para tanto, reivindicam a supressão do § 1o.  
do art. 209 do Projeto de Constituição.  
Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas arguem: que trata-se de mais uma pesada carga sobre 
os já sobrecarregados contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do imposto que deve 
competir exclusivamente à União; que o próprio Projeto proíbe impostos novos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que se caracteriza como 
uma agressão e exploração do Estado sobre o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante 
ganho dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já  
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; que os Estados e o Distrito Federal 
seriam duas vezes beneficiados, pois já lhes está sendo assegurado perceber, da União, 21,5% do 
Fundo de Participação oriundo da arrecadação do imposto sobre renda e proventos; que a supressão 
visa a impedir que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a carga tributária do imposto 
de renda sobre a classe média; que o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada pelas 
sociedades modernas e o Brasil; que o adicional elevará consideravelmente a carga tributária para as 
pessoas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que seria um "bis in idem" dificilmente 
suportável, mesmo porque o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tradição do País, 
eleva a carga tributária sobre as empresas e os cidadãos e concorre para confundir a natureza do 
imposto pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o mesmo tributo; que será 
especialmente o assalariado que pagará o imposto adicional, porque os mecanismos de cobrança 
e fiscalização são precários em relação a categorias com maior poder aquisitivo; que a Constituição 
já prevê a distribuição do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar-se-á mais um 
fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do empresário; que a União tem outros meios de atender 
os Estados, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual maior na partilha; que a 
competência tributária concorrente gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da 
Federação, agravados pela não uniformidade do adicional, podendo ocasionar inclusive sérios 
problemas de ordem política; que até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 47% 
da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de Janeiro por 22%, concentração que se 
agravará com o adicional, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade tributária terá 
repercussões negativas nos mecanismos de arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos 
deverão ser os grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fosso que separa as 
regiões do País; que a fragilidade dos Estados mais pobres pode induzir seus governantes a tentar 
obter maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos poderão se dar ao luxo de não 
utilizá-lo ou fazê-lo de forma suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afugentar novos 
investimentos privados nos Estados subdesenvolvidos; que as sedes das empresas de âmbito 
nacional estão localizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus rendimentos sejam 
auferidos por todo o território nacional, de forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das 
empresas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contribuindo para o aumento da arrecadação 
dos Estados mais ricos; que as mesmas distorções e injustiças serão registradas também nos 
rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de capital tributados exclusivamente na fonte; que 
a tributação adicional sobre a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos dos 
assalariados provocará distorções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais pobres 
tenham uma carga do imposto adicional superior às dos mais ricos, contrariando o § único do art. 195 
do próprio Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, além de representar 
indesejável sobrecarga aos sofridos contribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio 
que deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do enriquecimento dos Estados já 
ricos; que a figura da bitributação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribuição de receita 
arrecadada, sem que se perturbe o contribuinte com novos impostos; que por ser optativo o adicional, 
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poderá ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicional presume que seja o mesmo do 
imposto de renda, resultando em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o fato 
gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com o imposto; que é preciso se ater à 
propriedade dos mecanismos que resultem em maior receita para os Estados e à proteção 
do contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável pelos Estados, restringe a 
competência da União no que concerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita a 
parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto Sobre Produtos Industrializados e 
que o adicional estadual ao Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos que a 
União deve dispor para atender a seus encargos; que o adicional somente beneficiaria os Estados 
mais ricos, enquanto que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tributável expressiva, 
vislumbrando-se, aí, a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o 
recurso da não-incidência ou devolução do adicional para os investimentos atraídos; que os Estados 
foram fortemente aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM absorve 5 impostos 
federais mais o ISS municipal, além do que lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é 
conferido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto Sobre Veículos Automotores; 
que com a perda de receita pela União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competência; 
que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades para todos os setores, o anúncio de 
adicional ao imposto de renda só pode contribuir para desagregar a economia e apressar o 
rompimento da tênue película que separa o País de distúrbios sociais; que o aumento de impostos 
incentivará a elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efetiva do governo; que a 
reação psicológica do empresário, diante dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os 
consumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o progresso da humanidade está 
marcado pela luta para limitação do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acréscimo é 
um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fato gerador de outro tributo; que já existe uma 
participação dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a novas obrigações 
acessórias, formulários e fiscalização; que o adicional representa uma bitributação, prática nefasta 
que deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa tendo em vista a fixação de 
índices, de forma a incentivar a emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados com 
menor poder econômico.  
O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao Imposto de Renda, instituível pelos Estados, 
reside na potencialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo custo, já que se apoiará nos 
lançamentos e na cobrança feitos pelo Governo Federal.  
A Comissão de Sistematização está limitando as incidências aos lucros e aos ganhos e rendimentos 
de capital. 
   
   EMENDA:34747 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 5o. do art. 209, a expressão "Senado da República", pela expressão  
"Câmara Federal". 
Justificativa 
Para haver coerência com o art. 82, em nova redação dada em emenda por nós apresentada.  
Parecer:   
   Quer a inclusa emenda que caiba à Câmara Federal e não ao Senado da República a fixação de 
alíquotas referentes ao ICMS. No Congresso Nacional, o Senado é que representa os Estados. Por 
isso, tradicionalmente é ao Senado que vem sendo conferido competência para reger, 
especificamente, assuntos de interesse das Unidades da Federação ou que lhes digam respeito. 
   
   EMENDA:34748 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se no § 6o. ao art. 209, a  
expressão "Senado da República", pela expressão "Câmara Federal". 
Justificativa 
Para haver coerência com o art. 82, em nova redação, dada em emenda por nós apresentada. 
Parecer:   
   A emenda inclusa deseja substituir o Senado pela Câmara, para o estabelecimento de alíquotas do 
ICMS (art. 209, § 6o.).  
Data vênia, a decisão, por interferir na autonomia dos Estados, deve, se mantida, permanecer com o 
Senado, cujos membros representam os Estados em situação de igualdade. 
   
   EMENDA:34749 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "c" do item II, do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
Nada justifica o privilegio previsto. 
Parecer:   
   13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, reivindicam a supressão da letra "c" do item 
II do parágrafo 8º do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual confere imunidade do 
ICMS ao transporte urbano de passageiros, nas áreas metropolitanas e microrregiões. Justificam 
que seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a isenção é inadmissível, imoral e 
prejudicial ao interesse público, pois o transporte de passageiros é atividade altamente lucrativa e 
monopolizada pela iniciativa privada; que a isenção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, 
representa um rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imunidade representa um 
custo elevado para os Estados e Municípios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para 
os transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse da administração local; que compete 
ao Governo do Município ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fixando-lhes a 
tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança do imposto; que não haverá tributação excessiva, 
pois quem decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifica a preocupação do legislador 
constituinte com o custo dos transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos Estados, 
pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos transportes urbanos de passageiros de baixa 
renda; que a imunidade ampla atinge táxis, ônibus executivo, transportes escolares e outras formas 
elitistas.  
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência contestada.  
Pela aprovação.   
   
   EMENDA:34881 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no § 6o. do artigo 209 do Substitutivo a expressão "também". 
Justificativa 
A expressão é desnecessária, devendo ser suprimida. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir o advérbio "também" no § 6º do art. 209 do Projeto de Constituição, 
por considerá-lo desnecessário.  
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De fato o vocábulo é supérfluo, principalmente porque a regra é autônoma da do parágrafo 
precedente. Entretanto, a  
orientação da Comissão de Sistematização é pela permanência do vocábulo. 
   
   EMENDA:34882 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "inclusive" na letra "b" do inciso II do § 8o. do art. 209. 
Justificativa 
A expressão é desnecessária. 
Parecer:   
   A emenda inclusa quer suprimir a expressão "inclusive" ao conferir imunidade de ICMS "sobre 
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, e energia elétrica". Afirma ser desnecessária.  
Na verdade, no citado advérbio é supérfluo o seu uso está errado, pois não são petróleo os 
combustíveis dele derivados, não comportando inclusão nele.  
Mas o Projeto da Comissão de Sistematização mantém o vocábulo. 
   
   EMENDA:34900 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Elimine-se a expressão "também" constante do § 7o. do artigo 209. 
Justificativa 
Trata-se de uma única equiparação, não cabendo a expressão. 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir o advérbio "também" no § 6º. do art. 209 do Projeto de 
Constituição, por considerá-lo desnecessário.  
De fato o vocábulo é supérfluo, principalmente porque a regra é autônoma da do parágrafo 
precedente. Entretanto, a orientação da Comissão de Sistematização é pela permanência do 
vocábulo. 
   
   EMENDA:34965 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 § 1o. do artigo 209 a seguinte redação:  
Art. 209 - ..................................  
§ 1o. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão instituir um adicional, até o limite de  
5%, sobre o valor do imposto de renda e proventos  
de qualquer natureza devido à União por pessoas  
físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas nos  
respectivos territórios. 
Justificativa 
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Aprimorar a redação do dispositivo. 
Parecer:   
   A emenda inclusa pretende aperfeiçoar a redação do § 1o. do art. 209 do Projeto de Constituição, o 
qual faculta aos Estados e ao Distrito Federal instituírem um imposto adicional sobre renda e 
proventos, até o limite de 5% do valor devido à União por pessoas físicas e jurídicas domiciliadas 
nos respectivos territórios.  
Salvo melhor juízo, o texto proposto é suficiente e conciso.  
Nova versão do Projeto restringe as incidências aos lucros, ganhos e rendimentos de capital. 
   
   EMENDA:34966 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir a palavra "sobre" no inciso III do artigo 209 do Substitutivo. 
Justificativa 
A palavra integra o caput do artigo. 
Parecer:   
   A emenda anexa quer suprimir a palavra "sobre" no inciso II do art. 209, porque já se encontra no 
caput do artigo.  
Procede o reparo. O advérbio já não foi duplicado na nova versão do Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:34968 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 9o. do artigo 209 a seguinte redação:  
Art. 209 - ..................................  
§ 9o. - ....................................  
I - indicar categorias de contribuintes. 
Justificativa 
Aprimorar a redação do inciso face a modificação do item III do artigo 209. 
Parecer:   
   A inclusa Emenda, ao lado de outras, propõe que a lei complementar, referente ao ICMS, preveja 
simplesmente "definir os contribuintes" ou "relacionar seus contribuintes" ou "indicar categorias de 
contribuintes", no item I do § 9o. do art. 209.  
Justificam que aprimoram a redação; que não estabelecem a obrigatoriedade da extensão da base 
tributária; que tendo o Substitutivo passado a silenciar sobre os contribuintes do ICM no art. 209-III, 
não cabe à lei complementar definir outras categorias; que a emenda compatibiliza o texto com o 
citado dispositivo.  
Procedem os argumentos. A Comissão de Sistematização simplificou o item para "definir seus 
contribuintes", na nova versão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34988 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
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Texto:   
1) Suprima-se do item III do art. 209 a expressão "e sobre prestação de serviços"  
2) Inclua-se no art. 210:  
3) Substitua-se no item III do art. 212 a expressão "vinte e cinco" por "vinte".  
4) Corrija-se no texto as remissões ao  
imposto sobre circulação de mercadorias  
suprimindo-.se a prestação de serviços. 
Justificativa 
A presente emenda objetiva restabelecer a competência municipal para cobrança do imposto sobre 
serviços.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:35096 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Exclui do Título VII, Capítulo I, Seção IV,  
do art. 209, a alínea "b" do item II do § 8o. 
Justificativa 
A exclusão se torna necessária tendo em vista a emenda aditiva que acrescenta ao projeto, na 
competência da União os impostos únicos (art. 207, incisos VI e VII). 
Parecer:   
   A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Justifica que a 
supressão resulta da proposta de passar aos Estados os impostos únicos sobre minerais, 
lubrificantes, combustíveis e energia elétrica.  
70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imunidade por ferir a autonomia federativa e 
prejudicar os Estados produtores.  
Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os impostos únicos e reitera a imunidade de 
que trata o dispositivo. 
   
   EMENDA:35098 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Parcial  
Exclui do Título VII, Capítulo I, Seção IV do  
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art. 209, § 6o. a parte final que, em consequência  
ficará com a seguinte redação:  
Título VI - ................................  
Capítulo III - ..............................  
Seção IV - ..................................  
Art. 209 - ..................................  
§ 6o. - É facultado ao Senado da República  
também por resolução aprovada por dois terços de  
seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas  
operações internas. 
Justificativa 
A expressão suprimida (“não compreendidas no item II do parágrafo anterior”), deve ser suprimida 
tendo em vista a supressão proposta para o inciso II do parágrafo 5º do art. 209, face a emenda que 
atribui competência da União em relação aos impostos únicos (art. 207, VI e VII). 
Parecer:   
   As inclusas emendas querem suprimir, do § 6o. do artigo 209, a parte final que invoca, como 
ressalva, o item II do parágrafo precedente. Com a supressão, justifica o autor que está 
compatibilizando a matéria com emenda que preserva na União os impostos únicos, invalidando 
citado item II do § 5o.  
Como se vê, o destino da emenda depende da preservação ou não dos impostos únicos com a 
União, o que o Projeto não vem fazendo. 
   
   EMENDA:35100 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclui do Título VII, Capítulo I, Seção IV, do art. 209, e inciso II do § 5o. 
Justificativa 
A exclusão se torna necessária tendo em vista a emenda aditiva que acrescenta ao projeto, na 
competência da União os impostos únicos (art. 207, incisos VI e VII). 
Parecer:   
   A Emenda sob exame, ao lado de outras, propõe a supressão da competência do Senado para 
estabelecer alíquotas para as operações intra-estaduais com energia elétrica, minerais, petróleo e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  
Justifica que a disposição perde sentido à medida que outra Emenda propõe a permanência do 
Imposto Único.  
A ser acolhida a preservação dos impostos únicos, quer na órbita federal hoje praticada, quer na 
órbita dos Estados, a Emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias alternativas.  
Mas as versões do Projeto de Constituição vem mantendo a transferência para o campo do ICM de 
todos os bens antes submetidos aos impostos únicos.  
Mas em respeito à autonomia federativa, nova versão do Projeto mantém apenas os minerais no 
inquinado item II.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00101 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NABOR JÚNIOR (PMDB/AC) 
Texto:   
   Substitua-se, nos §§ 5o. e 6o. do art. 184 do  
Substitutivo da Comissão de Sistematização, a  
expressão "dois terços de seus membros" por  
"maioria absoluta de seus membros", dando-lhes,  
portanto, a seguinte redação:  
Art. 184. .....................  
§ 5o. Em relação ao imposto (...) em ambos os  
casos aprovada por maioria absoluta de seus  
membros, estabelecerá (...).  
§ 6o. É facultado ao Senado Federal (...)  
resolução aprovada por maioria de seus membros,  
estabelecer (...). 
Justificativa 
A presente Emenda se fundamenta, na realidade, em termos práticos, dentro do Poder Legislativo e 
das atividades políticas tradicionais: exigir maioria de dois terços para qualquer votação significa, 
quase sempre, impedir a deliberação dobre a matéria apreciada, pois haverá o problema de quórum – 
que só é superado, em ocasiões excepcionais, nos chamados períodos de “esforço concentrado”. 
Reduzir essa qualificação numérica para maioria absoluta em nada afetará a legitimidade da 
deliberação – viabilizando-a, sem, contudo, banalizá-la. 
Parecer:   
   Visa a Emenda reduzir o quórum previsto nos §§ 5o. e 6o. do Artigo 184 do projeto de dois terços 
para maioria absoluta do Senado Federal na aprovação de alíquotas do ICM.  
Entendemos que o quórum especial deve ser mantido para a aprovação daquelas alíquotas, em 
razão de sua importância e amplitude nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00261 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Dispositivo emendado: § 6o., do art. 184.  
Dê-se ao § 6o., do art. 184 do Projeto de Constituição (A) a seguinte redação:  
Art. 184. .......................................  
§ 6o. É facultado ao Senado Federal, também  
mediante resolução aprovada por dois terços de  
seus membros, estabelecer alíquotas mínimas e  
máximas nas operações internas. 
Justificativa 
Uma das características do novo sistema tributário proposto no Projeto está em permitir aos Estados 
uma liberdade de ação hoje não existe no tocante à tributação aplicável às operadoras internas 
relativas à circulação de mercadorias e que também abrangerá, no futuro, a prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  
Optou-se, no caso, por transformar o atual ICM em um imposto de caráter seletivo, cuja maior ou 
menor incidência far-se-á em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, bem como 
procurou-se associá-lo a uma maior autonomia fiscal a nível estadual, mediante uma ampla 
flexibilidade na administração das alíquotas concernentes às operações internas. 
Se a rigidez do atual sistema tributário tem sido, sob esse aspecto, criticada e, não raro têm surgido 
sugestões no sentido de uma maior liberdade na aplicação de alíquotas, também não se pode 
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desconhecer que numa Federação das dimensões e fortemente diferenciada como a brasileira, torna-
se indispensável que esse sistema guarde um mínimo de unidade a nível estadual e municipal, sob o 
risco de ocorrerem indesejáveis conflitos ou guerras fiscais.  
Assim é que o Projeto, no § 5º do Art. 184, atribuiu competência ao Senado Federal para fixar através 
da manifestação de dois terços de seus membros, as alíquotas aplicáveis às operações de circulação 
de mercadorias e prestações de serviços de natureza interestadual ou internacional. Não poderia, 
evidentemente, ser diferente. 
De outra parte, no § 6º do mesmo artigo, facultou ao Senado Federal, também por resolução 
aprovada por dois terços de seus integrantes, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. 
Com isso, ficou claramente demonstrada a preocupação de se garantir àquele Poder a possibilidade 
de interferir no sistema fixando alíquotas mínimas para operações de âmbito interno, certamente 
quando o mesmo entender necessário, o que equivale a dizer: quando o equilíbrio fiscal federativo o 
exigir. 
O mesmo raciocínio pode ser feito com relação às alíquotas máximas, que, por lapso ou 
imprevidência, deixaram de constar do citado § 6º. É claro que, operacionalmente, não teria o Senado 
Federal condições de fixá-las de forma generalizada, mas ficaria resguardada a sua função de arbítrio 
no caso de possíveis conflitos entre a União e os Estados. 
A presente Emenda objetiva, pois, estender às alíquotas máximas a faculdade que o Senado Federal 
já dispõe no Projeto de fixar alíquotas mínimas nas operações internas. Não se pode aqui deixar de 
lembrar a experiência que o Brasil viveu no tempo do Imposto Sobre Vendas e Consignações, a qual 
serviu de base e argumentação para a inflexibilidade de que se revestiu o atual ICM. 
Recomenda-se, portanto, maior cautela na flexibilização admitida nesse caso pelo Projeto, não 
acarretando nenhum prejuízo dar mais essa competência residual facultativa ao Senado Federal, que 
a utilizará ou não em consonância com os superiores interesses da Federação e do País.  
Parecer:   
   A presente Emenda, do nobre Constituinte FIRMO DE CASTRO, propõe alteração, no teor do 
parágrafo 6º do artigo 184, no sentido de facultar-se, ao Senado Federal, mediante resolução 
aprovada por dois terços de seus membros, estabelecer alíquotas máximas nas operações internas 
do ICMSTC, além das mínimas já previstas.  
Segundo o seu ilustre Autor, ficaria resguardada a função do Senado Federal como "árbitro no caso 
de possíveis conflitos entre a União e os Estados, ou seja, "quando o equilíbrio federativo o exigir". 
Salienta ser recomendável, portanto, "maior cautela na flexibilização admitida nesse caso pelo  
Projeto, não acarretando nenhum prejuízo dar mais essa competência residual facultativa ao Senado 
Federal, que a utilizará ou não em consonância com os superiores interesses da Federação e do 
País."  
Ao facultar aos Estados a liberdade para fixar as alíquotas do ICMSTC nas operações internas, 
procurou o Projeto possibilitar-lhes adequá-las às suas necessidades de recursos, dosando a 
tributação do consumo em seus territórios, do mesmo modo como lhes facultou, ainda, instituir um 
adicional próprio do imposto de renda incidente sobre os lucros, ganhos e rendimentos de capital, 
também dos contribuintes ali residentes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00264 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: § 1o., do art. 184  
Suprima-se o § 1o., do art. 184 do Projeto de Constituição (A). 
Justificativa 
A possível instituição, prevista no Art. 182 do Projeto, de um adicional ao imposto de renda e 
proventos de qualquer natureza, pelos Estados e Distrito Federal, incidente sobre lucros, ganhos e 
rendimentos de capital, até o limite de cinco por cento do mesmo imposto pago à União por pessoas 
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físicas ou jurídicas, constitui flagrante distorção no sistema tributário que se quer ver inserido no novo 
texto constitucional. 
Com efeito, representa a iniciativa o caminho para a bitributação e para um verdadeiro conflito de 
competência fiscal, entre a União por um lado, e os Estados e o Distrito Federal, a par de suas 
repercussões, a nível federativo.  
A bitributação estará caracterizada à medida em que a União, como já hoje se anuncia, tributar, de 
maneira mais intensa e progressiva, as rendas oriundas do capital, ocupando o espaço tributário. 
Segundo, não há como negar, que somente para as Unidades da Federação mais ricas, 
especialmente àquelas que sediam as maiores empresas nacionais e estrangeiras e aquelas com 
atuação no País como um todo, o adicional do imposto sobre a renda de 5% constitui instrumento de 
resultados significativos. Neste particular a taxação dos lucros das filiais e subsidiárias de todo o País 
renderia imposto na sede de suas matrizes, ou seja, nos Estados mais adiantados, ensejando um 
processo de transferência de renda inaceitável.  
Ainda do ponto de vista da Federação, o adicional teria outros efeitos regressivos indesejáveis, se se 
admite que a tendência natural e inevitável seria a de os contribuintes onerados com o adicional de 
5%, mesmo tratando-se de imposto direto, repassarem o ônus para seus custos e, por conseguinte, 
para seus consumidores. Dentro desse prisma, Estados como São Paulo transferiram parte do 
imposto para os Estados importantes de seus produtos, entre os quais os mais pobres do País. 
Por estas e outras razões, a Emenda ora apresentada sugere a supressão, pura e simples, do 
dispositivo (§1º, do Art. 184) que institui tal anomalia.[...] 
Assim haveria certamente a cobrança do imposto e do adicional simultaneamente, sobre o mesmo 
fato gerador bitributação, portanto, com graves prejuízos para o, contribuinte.  
O conflito fiscal está à vista, pois tanto a União como os Estados e o Distrito Federal passarão a 
dispor, na forma do texto do Projeto, de competências de tributação concorrentes, quais sejam, as de 
tributar os rendimentos do capital. 
Há, ademais, outras desvantagens da adoção desse adicional do imposto de renda, particularmente 
no que diz respeito aos seus efeitos financeiros. Primeiro, a União que já será desfalcada de cerca de 
20% a 25% de suas receitas, parcela redistribuída para os Estados e Municípios, ver-se-á ainda 
impedida de otimizar sua arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, 
através do aumento de alíquotas incidentes dobre ganhos de capital, posto que os Estados e o 
Distrito Federal poderiam ou estariam de fazê-lo, conforme a Constituição lhes permitiria. Isto tudo 
quando uma corrente de opinião considera insuportável – o que não é verdadeiro – a perda financeira 
da União com o Sistema Tributário proposto, bem como face a necessidade de novos recursos para o 
combate do déficit público. 
Parecer:   
   A presente Emenda, do ilustre Constituinte FIRMO DE CASTRO, propõe a supressão do § 1o. do 
artigo 184, que faculta aos Estados e ao Distrito Federal instituir adicional ao imposto de renda 
incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital, até o limite de cinco por cento do imposto 
pago à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios.  
Alega, na justificação, constituir, esse adicional, "flagrante distorção no sistema tributário que se quer 
ver inserido no novo texto constitucional", representando, a iniciativa, "o caminho para a bitributação e 
para um verdadeiro conflito de competência fiscal, entre a União, por um lado, e os Estados e o 
Distrito Federal, a par de suas repercussões regressivas, a nível federativo". Diz, mais, que a União 
"será desfalcada de cerca de 20% a 25% de suas receitas, parcela redistribuída para os Estados 
e Municípios", e se verá impedida de otimizar sua arrecadação do imposto de renda através do 
aumento das alíquotas incidentes sobre os ganhos de capital.  
Ressalte-se que a competência tributária de que se trata é facultativa, podendo ou não, o Estado ou o 
Distrito Federal, exercitá-la, na medida de sua conveniência ou necessidade. Por outro lado, a 
característica básica do imposto de renda é a sua progressividade, que o torna mais justo quando 
grave os ganhos e os rendimentos do capital, como é caso. É ainda legítima fonte de recursos 
por restringir-se aos contribuintes de determinado território, sem prejuízo para o restante do País, 
permitindo, assim, que as unidades que disponham de maior renda de capital possam explorá-la em 
seu próprio benefício. Será até razoável inferir que, em decorrência, possam as regiões 
menos desenvolvidas vir a ser beneficiadas com maior aporte proporcional de recursos federais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00341 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   "Concede aos Municípios percentagem do imposto sobre a Propriedade de Veículos  
Automotores."  
Acrescentem-se ao art. 184, § 13, e ao art.  
187, § 2o., passando o atual parágrafo único a §  
1o., com as seguintes redações:  
"Art. 184. ..................................  
............................................  
§ 13. Do produto de que trata o inciso III  
cinquenta por cento pertencerão aos Estados e  
cinquenta por cento ao Município onde houver sido  
licenciado o veículo automotor; a parcela  
pertencente ao Estado será por este diretamente  
depositado em conta vinculada ao respectivo  
Departamento de Estradas de Rodagem."  
............................................  
"Art. 187. ..................................  
............................................  
§ 1o. ......................................  
............................................  
§ 2o. A parcela da receita pertencente aos  
Municípios, mencionada no inciso III, deste  
artigo, será creditada em conta especial, aberta  
em estabelecimento oficial de crédito, na forma e  
nos prazos estabelecidos em lei federal." 
Justificativa 
A Emenda Constitucional nº 27, de 18 de novembro de 1985, ao instituir o Imposto sobre a 
propriedade de veículos Automotores deixou de explicar a obrigatoriedade de os estados aplicarem 
os recursos decorrentes da arrecadação do novo tributo, na parte que lhes pertence, no mesmo setor 
antes financiado pela receita da Taxa Rodoviária Única. Assim, enquanto a parcela estadual da TRU 
se destinava a custear os investimentos na área dos transportes rodoviários estaduais, o imposto que 
lhe tomou o lugar deixou de ter destinação específica.  
O fato assinalado vem ocasionando sensível dano ao setor rodoviário do Estado que, abruptamente, 
deixou de receber os necessários recursos financeiros, com graves consequências para o próprio 
desenvolvimento dos Estados, tendo em vista um eficaz sistema de transporte ser condição 
fundamental para o satisfatório desempenho da economia regional e local. 
Vale lembrar haver sido reiteradamente explicitado pelas autoridades federais o intuito de vir o novo 
tributo a dar continuidade à função antes desempenhada pela aludida taxa. Tal, contudo, não vem 
ocorrendo, ante a omissão do legislador, que deixou de vincular a aplicação dessa receita à área 
antes financiada com recursos da arrecadação da Taxa Rodoviária Única.  
É, portanto, o propósito desta sugestão, assegurar a canalização dos recursos do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores ao setor rodoviário dos Estados, corrigindo-se, assim, a lacuna 
apontada. 
Ante o exposto, temos plena convicção da ampla acolhida que há de ser dada a esta Proposta pelos 
ilustres pares Constituintes. 
Parecer:   
   Propõe, a presente Emenda, do nobre Constituinte TELMO KIRST, acréscimo de § 13 ao artigo 
184, atribuindo aos Municípios 50% do produto da arrecadação do imposto estadual sobre a 
propriedade de veículos automotores; estabelecendo que a parcela pertencente ao Estado será por 
este diretamente depositada em conta vinculada ao respectivo Departamento de Estradas de 
Rodagem; e novo parágrafo, que seria o 2o., ao artigo 187, disciplinando o crédito dessa parcela.  
Alega que o IPVA deixou de custear os investimentos na área dos transportes rodoviários estaduais, 
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como o fazia a antiga TRU, em detrimento do setor rodoviário do Estado, "que, abruptamente, deixou 
de receber os necessários recursos financeiros, com graves consequências para o próprio 
desenvolvimento dos Estados".  
Os especialistas em finanças públicas são unânimes em condenar a vinculação de receitas tributárias 
a órgãos, fundos ou despesas. Por isso, no texto do Projeto em exame, se procurou evitar 
vinculações, ou, quando isso não foi possível, restringi-las a casos considerados de grande prioridade 
para o País, como são o ensino e o subdesenvolvimento regional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00383 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 184, § 5o. e § 6o.  
Suprima-se do Projeto:  
a) do parágrafo 5o. a expressão: "em ambos os  
casos aprovada por dois terços de seus membros".  
b) do parágrafo 6o. a expressão: "aprovada  
por dois terços dos seus membros". 
Justificativa 
Não é conveniente que se estabeleça no texto constitucional a quantidade dos membros das Casas 
Legislativas para a aprovação de dispositivos que sejam objeto de legislação posterior.  
Cabe ao regimento de cada Casa do Congresso estabelecer o quórum para a votação, não somente 
para Legislação Complementar e Ordinária, como também de resoluções ou outros instrumentos que 
tenham efeitos legais, Assim, como a supressão acima referida, as alíquotas do ICM para operação 
indicados nos itens I e II, desse parágrafo, serão definidos em resoluções do Senado, de acordo, 
como dispuser a regulamentação geral para as demais resoluções do Senado.  
Além disso, o próprio projeto de Constituição já contemplou nos arts. 64 e 65 as hipóteses em que é 
exigido o quórum qualificado de dois terços para aprovação, e não inclui a de que ora se trata. 
O art. 322 do Regimento Interno do Senado Federal vigente prevê as hipóteses de quórum 
qualificado e exige a “maioria da composição da Casa” para deliberar sobre projeto de lei 
complementar.  
Até o veto pode ser derrubado por maioria absoluta, pois, absurdo, manter o quórum de dois terços 
para resoluções que fixem alíquotas de ICM. 
Parecer:   
  Suprime a Emenda proposta expressões constantes dos parágrafos 5o. e 6o. do art. 184 do projeto, 
que determinam quórum de dois terços do Senado -Federal para aprovação de alíquotas do ICM.  
O autor justifica que tal determinação deve constar do regimento interno do Senado Federal.  
Entendemos que o quórum qualificado deve constar do texto constitucional face a relevância da 
matéria.  
São alíquotas para todos os Estados.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00384 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Artigo 184, § 1o.  
Suprima-se do Projeto o parágrafo 1o. do Artigo 184. 
Justificativa 
Criar adicional do imposto já instituído é uma distorção de qualquer sistema tributário, para não dizer 
uma aberração.  
Adotar adicional do imposto para a esfera de governo diferente daquela da qual esse imposto 
pertença, é uma distorção ainda maior, ferindo princípios defendidos pelo próprio sistema que 
estamos pretendendo adotar.  
O adicional do imposto de Renda para ser cobrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, além de 
configurar distorções do sistema tributário, é uma improbidade social, aumentando a carga tributária 
sobre todos os setores de economia, principalmente sobre o trabalho assalariado. Além de ser 
imprópria e injusta. 
Quanto ao aspecto de natureza financeira, esse instrumento deverá favorecer os Estados onde se 
concentram as sedes das grandes empresas e dos conglomerados financeiros em geral situados no 
eixo Rio/São Paulo, em detrimento do restante das demais Unidades Federadas, agravando as 
disparidades regionais, caminhando em sendo contrário a que pretende-se com adoção de um novo 
sistema tributário.  
Parecer:   
   Visa a Emenda suprimir o § 1o. do art. 184 do projeto, eliminando o adicional de 5% (cinco por 
cento) do imposto sobre a renda instituído em favor dos Estados e do Distrito Federal.  
O adicional criado será essencial ao fortalecimento das receitas tributárias dos Estados e do Distrito 
Federal.  
Sua manutenção é de todo aconselhável, dentro da estrutura tributária constante do projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00448 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 184, da Seção IV, co Cap. I, do Título VI.  
Acrescente-se ao Art. 184, § 12, inciso V,  
"in fine", do Projeto de Constituição (A), a seguinte expressão:  
Art. 184 - ..................................  
I - ........................................  
............................................  
§ 1o. ......................................  
............................................  
§ 12o. ......................................  
I - ........................................  
............................................  
V - ..... "a', exceto a exploração de madeiras brutas ou semi-elaboradas. 
Justificativa 
Tal como a produção de industrializados serve como fato gerador de tributos, a exploração de 
madeiras também poderá ser, sem ferir os preceitos constitucionais estabelecidos no Projeto de 
Constituição (A). 
De um lado, a coexistência entre o IPI e o ICM, que tributam respectivamente a produção e a 
circulação, fases distintas do ciclo econômico dos produtos, serve de justificativa também para a 
coexistência entre o imposto sobre exploração de madeiras e o ICM incidente sobre a circulação das 
mesmas.  
De outro lado, a criação deste imposto operaria em benefício das unidades federativas que produzem 
madeiras sem as industrializar, aumentando sua receita, e assim contribuiria para maior autonomia 
financeira dos Estados.  
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O grande significado fiscal da medida seria, desde logo, subtrair essa operação à competência 
residual da União, deixando-a expressamente no âmbito dos Estados. 
Parecer:   
   Propõe, a presente Emenda, do ilustre Senador JOÃO MENEZES, acréscimo ao teor do inciso V do 
parágrafo 12 do artigo 184, no sentido de excetuar da exclusão da incidência do ICMSTC, nas 
exportações para o exterior, a exploração de madeiras brutas ou semi-elaboradas.  
Segundo seu Autor, a tributação em tela subtrairia, desde logo, a operação de que se trata à 
competência residual da União, deixando-a expressamente no âmbito dos Estados, laborando "em 
benefício das unidades federativas que produzem madeiras sem as industrializar, aumentando sua 
receita, e assim contribuiria para maior autonomia financeira dos Estados."  
O Projeto, ao atribuir à lei complementar a exclusão da incidência do imposto, nas exportações para o 
exterior, serviços e outros produtos, além dos industrializados, visou a conceder maior flexibilidade à 
tributação das exportações, ponto crucial de nossa economia, especialmente no momento em que o 
País enfrenta grandes dificuldades para equilibrar sua balança de pagamentos, face ao serviço de 
sua vultosa a dívida externa. No caso, deve prevalecer, sobre o dos Estados, o interesse maior da 
Nação Brasileira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00523 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Suprimir o § 1o. do art. 184. 
Justificativa 
Sob a alegação de se destinar maiores recursos aos Estados e ao Distrito Federal a norma contida 
no artigo penaliza mais de uma vez o contribuinte. Permitir a instituição de um adicional de até 5% 
sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital para os Estados e DF não é o caminho correto para 
atender as necessidades das unidades federativas e do DF. O que os estados e o DF precisam é 
diminuir suas pesadas máquinas administrativas. O atual projeto já beneficiou os Estados e o DF na 
distribuição da renda. Há que se poupar o contribuinte de mais uma contribuição coercitiva 
indesejável. 
Parecer:   
   A presente Emenda, do ilustre Constituinte Deputado CLÁUDIO ÁVILA, propõe a supressão do § 
1o. do artigo 184, que faculta dos Estados e ao Distrito Federal instituir adicional ao imposto de renda 
incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital, até o limite de cinco por cento do imposto 
pago à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliados nos respectivos territórios.  
Profliga, na justificação, o dispositivo, que, no seu entender, "penaliza mais uma vez o contribuinte".  
Ressalte-se, em primeiro lugar, que a competência tributária de que se trata é facultativa, podendo ou 
não, o Estado ou o Distrito Federal, exercitá-la, na medida de sua conveniência ou necessidade. Por 
outro lado, a característica básica do imposto de renda é a sua progressividade, que o torna mais 
justo quando grava os ganhos e os rendimentos de capital, como é o caso. É ainda legítima fonte de 
recursos por restringir-se aos contribuintes de determinado território, sem prejuízo para o restante do 
País, permitindo, assim, que as unidades que disponham de maior renda de capital possam explorá-
la em seu próprio benefício. Será até razoável inferir que, em decorrência, possam as regiões 
menos desenvolvidas vir a ser beneficiadas com maior aporte proporcional de recursos federais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00658 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN AGUIAR (PMDB/CE) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 855  

 

Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 184 um novo parágrafo 8o., com a redação abaixo, renumerando-se os  
atuais parágrafos 8o., 9o., 10., 11. e 12. para 9o., 10., 11., 12. e 13.:  
"Art. 184 - ................................  
............................................  
Parag. 8o. - Os Estados e o Distrito Federal  
adotarão alíquota idêntica para o imposto de que  
trata o inciso II incidente sobre operações  
internas com mercadoria que tenha preço final  
uniforme em todo território nacional, na forma de  
convênio que para esse fim deverão celebrar. 
Justificativa 
Para proteger o consumidor da especulação, resguardá-lo contra o abuso do poder econômico e 
preservar o mercado da ação de carteis e oligopólios, produtos há que tem hoje seu preço final fixado 
uniformemente para todo o território nacional. 
A fixação de um preço final é, pois, um benefício já assegurado ao consumidor, que funciona 
igualmente como regulador do mercado, cuja manipulação impede. 
Constitui, ademais, eficiente mecanismo de simplificação dos procedimentos fiscais, dificultando a 
evasão tributária.  
A possibilidade da sugestão dessas mercadorias, nas operações internas, as alíquotas diversas em 
cada Estados, equivalerá a tornar inviável a fiscalização de um preço final ao consumidor idêntico em 
todo o território nacional.  
Impraticável se tornará, por exemplo, a impressão, na própria embalagem do produto, de forma a 
possibilitar a verificação, pelo consumidor, do preço final, salvo a imposição ao fabricante do ônus de 
apresentá-lo em embalagens diferentes para cada Estados, o que certamente agravará seu custo, em 
detrimento do usuário. 
A possibilidade de combinar alíquotas diferenciadas com a fixação de preço final uniforme, ensejara 
com o florescimento um comercio interestadual a margem da lei, com transferência ilegal de 
mercadorias e adulteração da receita tributária que a cada Estado deveria efetivamente caber. 
A emenda ora apresentada, sem embargo de preservar na competência dos Estados a fixação da 
alíquota, prevê que assim ocorra mediante consenso, equalizando-se os interesses estaduais, 
permitindo a manutenção dessa conquista do consumidor o preço final uniforme em todo território 
nacional. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte UBIRATAN AGUIAR, acréscimo de parágrafo, que seria o 8o. 
(renumerados os subsequentes), estabelecendo a obrigatoriedade de adoção de alíquota idêntica 
para o ICMSTC nas operações internas com mercadoria que tenha preço final uniforme em todo o 
território nacional, na forma de convênio que para esse fim deverão celebrar.  
Segundo a justificação, "para proteger o consumidor da especulação, resguardá-lo contra o abuso do 
poder econômico e preservar o mercado da ação de cartéis e oligopólios, produtos há que têm hoje 
seu preço final fixado uniformemente para todo o território nacional", mas a possibilidade de sujeita-
los a alíquotas diversas "equivalerá a tornar inviável a fixação de um preço final ao consumidor 
idêntico em todo o território nacional".  
Ao facultar aos Estados a liberdade de fixar as alíquotas do ICMSTC nas operações internas, 
procurou o Projeto possibilitar-lhes adequá-las às suas necessidades de recursos, dosando a 
tributação do consumo em seus territórios, do mesmo modo como lhes facultou ainda instituir um 
adicional próprio do imposto de renda incidente, sobre os lucros, ganhos e rendimentos de capital, 
também dos contribuintes ali residentes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00679 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item VII do § 12 do art. 184 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 184 .......................................  
.................................................  
VII - regular a forma como, mediante deliberação  
dos Estados e do Distrito Federal, será  
estabelecida alíquota interna única para as  
mercadorias cujo preço final para o consumidor  
seja uniforme em todo o território nacional, bem  
como isenções, incentivos e benefícios fiscais  
ficarão concedidos e revogados". 
Justificativa 
Diversos produtos têm preço final para o consumidor fixado de modo uniforme para todo o território 
nacional.  
A fixação desse preço único constitui-se em conquista do consumidor, e atende ao interesse do 
mercado, representando, ademais, forte simplificação dos procedimentos fiscalizatórios, com 
expressiva diminuição dos ônus burocráticos.  
A possibilidade de fiscalização de alíquotas internas diferenciadas inviabilizará a adoção de um preço 
único nacional para o consumidor, prejudicando-o. 
Com efeito, alíquotas diferenciadas implicarão na impossibilidade prática da impressão do preço final 
na própria embalagem entregue ao consumo, retirando do consumidor o poder de fiscalizar a 
observância do preço fixado, ou impondo à indústria o pesado ônus de produzir embalagens 
diferenciadas para cada Estado. 
A fiscalização fazendária será também mais difícil e onerosa, e a experiência tem demonstrado que 
em tais casos registra-se com frequência o incentivo a um comercio ilegal, com desvio de 
mercadorias de um para outro Estado, em prejuízo da receita tributária que lhes seria própria. 
A emenda ora apresentada acrescenta à atual redação do inciso VII do art. 12 a disciplina dessa 
hipótese, permitindo a manutenção dessa conquista do consumidor – o preço único em todo o 
território nacional. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte MOYSES PIMENTEL, modificação no teor do inciso VII do parágrafo 
12 do artigo 184, determinando caber também à lei complementar regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, será estabelecida alíquota interna única para as 
mercadorias cujo preço final para o consumidor seja uniforme em todo o território nacional.  
Segundo a justificação, "diversos produtos têm preço final para o consumidor fixado de modo 
uniforme para todo o território nacional", mas "a possibilidade de fixação de alíquotas internas 
diferenciadas inviabilizará a adoção de um preço único nacional para o consumidor, prejudicando-o".  
Ao facultar aos Estados a liberdade de fixar as alíquotas do ICMSTC nas operações internas, 
procurou o Projeto possibilitar-lhes adequá-las às suas necessidades de recursos, dosando a 
tributação do consumo em seus territórios, do mesmo modo como lhes facultou ainda instituir um 
adicional próprio do imposto de renda incidente sobre os lucros, ganhos e rendimentos de capital, 
também dos contribuintes ali residentes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00731 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVO-SUPRESSIVA  
I - No art. 184, § 10, inciso II, letra b, suprimam-se as palavras "petróleo, inclusive  
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e".  
II - No Título IX (Disposições Transitórias), inclua-se onde couber:  
"Art. Enquanto não fixada pelo Senado da República, na forma do disposto no art. 184, §  
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5o., não excederão de 4% (quatro por cento) as alíquotas aplicáveis às operações que destinem a  
outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados". 
Justificativa 
Pretende-se excluir da incidência do ICM as operações que destinem a outros Estados petróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  
É uma discriminação contra os Estados produtores desses bens, valendo ressaltar que os demais 
produtos, como o carvão e o álcool, serão normalmente tributados nas operações interestaduais.  
Lembre-se que, ao tempo do Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC), os Estados cobravam 
esse imposto sobre as operações com combustíveis líquidos e gasosos; portanto, existe experiência 
acumulada acerca de tal imposição, que historicamente pertencia aos Estados.  
Além disso, o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos são mercadorias  como outras 
quaisquer, de modo que a regulamentação da prática impositiva não exigirá esforço de adaptação, 
quando comparada com o sistema vigente.  
A norma, se mantida, será prejudicial não só aos Estados produtores de petróleo, mas também aos 
seus Municípios pois a estes serão destinados 25% do produto da arrecadação do imposto (ICM). 
Propõe-se, por outro lado, a fixação de um limite reduzido para as alíquotas (4%), nas Disposições 
Transitórias, até que o Senado da República estabeleça a alíquota definitiva, na forma do disposto no 
artigo 184, § 5º. 
Parecer:   
   Propõe o Constituinte Arolde de Oliveira a supressão, na alínea b, do inciso II, do § 10, do artigo 
184, das palavras "petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
e", no sentido de tornar restrita a energia elétrica a imunidade do ICMSTC sobre operações 
interestaduais; e a inclusão, no ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, de 
dispositivo fixando o limite máximo de 4% para as alíquotas aplicáveis às operações que destinem a 
outros Estados aqueles produtos.  
Na justificação, alega o ilustre Constituinte significar, aquela imunidade, "uma discriminação contra os 
Estados produtores desses bens, valendo ressaltar que os demais produtos, como o carvão e o 
álcool, serão normalmente tributados nas operações interestaduais". E que, se mantida, a norma  
"será prejudicial não só aos Estados produtores de petróleo, mas também aos seus Municípios, pois 
a estes serão destinados 25% do produto da arrecadação do imposto".  
Tratando-se, como se trata, de produtos essenciais para o desenvolvimento do País e cuja produção 
é assimétrica no território nacional, é conveniente a manutenção da imunidade até para assegurar-se 
o equilíbrio que o inciso II do art. 3o. objetiva.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00769 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do art. 182 e a letra "b"  
do inciso I do é 10 do art. 184 do Projeto de  
Constituição (A), da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A letra “b” do art. 184, § 10, Inciso I, do Projeto de Constituição (A), ora em apreciação no Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte, estende a incidência do imposto estadual sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (ICMS), submetendo-lhes as operações de crédito relativas à 
circulação de bens de consumo ou prestação de serviços, para consumidor final.  
Tem sido argumento para justificar a medida adotada no projeto, que quanto o comerciante financia 
ele próprio as vendas que realiza, o ICMS, por incidir sobre o valor total de mercadoria, alcança, 
inclusive, os juros e demais encargos financeiros. Assim, quando esse financiamento fosse feito por 
terceiros.  
Esse argumento mostra a injustiça de cobrança do ICM nas vendas financiadas pelo próprio 
comerciante, cuja exclusão é reclamada há muitos anos, e que chegou a ser adotada por alguns 
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Estados. Isto por que o crédito ao consumidor se destina principalmente às camadas de renda mais 
baixa da população. Cerca de 83% dos crediaristas se situam na faixa de renda familiar abaixo de 
dez salários mínimos, e não teriam acesso aos bens de maior valor sem uso do crédito ao 
consumidor. 
Além disso como o mercado encontra sempre suas formulas de contornar os acréscimos de ônus 
financeiros artificiais que lhes são imputados, a consequência prática natural desta extensão será a 
desvinculação deste empréstimo e aquisição de bens de consumo final. Consequentemente, a 
medida, sem surtir efeito desejado, provavelmente provocaria desorganização na atual estrutura de 
financiamento de bens de consumo final. 
O credito ao consumidor foi o responsável pela notável expansão da produção de bens de consumo 
duráveis no pais, propiciando o acréscimo do emprego e da renda e a incorporação de uma extensa 
camada da população ao mercado consumidor.  
A oneração do credito ao consumidor pelo ICM além de penalizar os consumidores de baixa renda, 
impossibilitando-os de adquirir bens de maior valor, se refletirá, nas vendas do comércio, na produção 
industrial e, consequentemente, na Própria arrecadação do imposto. 
Parecer:   
   Visa a Emenda suprimir o § 4o. do art. 182 e a alínea "b" do inciso I do art. 184 do Projeto de 
Constituição, dispositivos estes que tratam da não incidência de imposto da União e da incidência de 
imposto dos Estados (ICMS) sobre as operações de crédito relativas à circulação de bens de 
consumo ou prestação de serviços, para consumidor final.  
Examinando-se a justificação da Emenda, verifica-se que a incidência do ICMS sobre as 
mencionadas operações acaba por atingir mais intensamente os consumidores de baixa renda, o que 
torna tal tributação socialmente injusta, sobretudo quando se considera o caráter regressivo do 
ICMS.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00789 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Incluir no inciso I do parágrafo 10 do artigo 184, mais uma alínea, que será a alínea "c", como  
abaixo:  
"§ 10 - O imposto de que trata o inciso II do "caput" deste artigo:  
I - incidirá:  
............................................  
c) sobre o valor total da operação, quando  
mercadorias forem fornecidas em conjunto com  
serviços não compreendidos na competência  
tributária dos Municípios, de acordo com o inciso  
IV do artigo 185." 
Justificativa 
A emenda visa a evitar conflitos na tributação das chamadas operações mistas, em que, simultânea e 
inseparadamente, coexistem o fornecimento de mercadorias e a prestação de serviços.  
É básica no Sistema Tributário Brasileiro a regra, aliás consagrada no Substitutivo recém-aprovado 
pela Comissão de Sistematização, segundo a qual, em casos de operações mistas, incide tãol 
somente o imposto municipal se os serviços estiverem incluídos na lista aprovadas pela Lei 
Complementar. Se não o estiverem, incidirá sobre a operação mista apenas o imposto estadual. 
A redação que o Substitutivo deu ao inciso II do artigo 184 – justificadamente preocupada em tornar 
certo que o imposto estadual incidirá sobre “a prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação – corre o risco de ser considerada exaustiva. Se o for, não poderiam 
os Estados cobrar o imposto a que se refere o inciso II do artigo 184 sobre a parcela do preço das 
operações mistas correspondente ao valor dos serviços simultaneamente prestados. Com efeito, em 
matéria de prestação de serviços, o referido imposto estadual só poderia incidir sobre transportes 
interestaduais e intermunicipais e comunicações, caso prevaleça tal interpretação estrita. 
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Convém, portanto, evitar que uma eventual interpretação, considerando exaustiva a disposição do 
inciso II do artigo 184, venha a criar óbices à tributação, pelos Estados, e por seu valor integral, de 
inumeráveis operações nesta não compreendidas na competência dos Municípios que vem sendo de 
há muito, pacificamente, objeto da incidência exclusiva do ICM. 
Esse é o objetivo da alínea “c”, que se propõe acrescentar ao inciso I, do § 10, do artigo 184, 
consoante os termos acima. 
Parecer:   
   A presente Emenda, do nobre Constituinte FRANCISCO CARNEIRO, propõe o acréscimo de alínea 
"c" ao inciso I do § 1o. do artigo 184, no sentido de fazer incidir o ICMSTC sobre o valor total da 
operação, quando mercadorias forem fornecidas em conjunto com serviços não compreendidos na 
competência tributária dos Municípios.  
Segundo seu ilustre autor, visa a Emenda "a evitar conflitos na tributação das chamadas operações 
mistas, em que, simultânea e inesperadamente, coexistem o fornecimento de mercadorias e a 
prestação do serviço".  
A nosso ver, não se justificaria a inclusão proposta, tendo em vista o caráter restritivo da incidência, 
do imposto estadual de que se trata, sobre os serviços mencionados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00964 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se da letra b, item II; do § 10 do art. 184, a expressão, in fine; "e energia  
elétrica", ficando assim redigida:  
Art. 184 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal Instituir impostos sobre.  
I - transmissão "causas mortis" e doação, de  
quaisquer bens ou direitos;  
II - operações relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestação de serviços de  
transporte interestadual e intermunicipal e de  
comunicação, ainda que as operações e as  
prestações se iniciem no exterior;  
III - propriedade de veículos automotores.  
§ 10 - O imposto de que trata o inciso II do "caput" deste artigo:  
II - não indicará:  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
produtos industrializados, exclusive os semi-  
elaborados definidos em lei complementar;  
b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive lubrificantes,  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. 
Justificativa 
Esta matéria deve ser tratada pela legislação ordinária. A sua inserção na Constituição cria 
desigualdades entre os Estados Federados porque fere suas liberdades.  
A não incidência de tributo sobre a energia elétrica nas operações interestaduais retira dos Estados 
produtores e exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da exploração dos recursos 
naturais existentes em seus territórios.  
Os Estados produtores estariam, na verdade, sendo forçados a abrir mão de receita tributária em 
favor de Estados mais ricos e economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energia 
supera as condições de produção própria. 
Os Estados produtores, onde a exploração dos recursos naturais para gerar eletricidade se faz às 
custas de desconforto para a população, de prejuízo econômicos e fiscais por causa da inutilização 
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de enormes áreas de terras e de aumento da população e de agressão à natureza, ainda deixarão de 
auferir receitas tributárias que poderiam estimular o seu próprio desenvolvimento econômico.  
Parecer:   
   Propõe, a presente Emenda, do Constituinte RENATO JOHNSSON, a supressão, da letra "b" do 
item II, do § 10, do artigo 184, da expressão "e energia elétrica", no sentido de, limitar a imunidade do 
ICMSTC, ali prevista, sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.  
Pondera, o ilustre Constituinte, na justificação, que "a não - incidência do tributo sobre energia elétrica 
nas operações interestaduais retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de auferir 
receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais existentes em seus territórios".  
Tratando-se, como se trata, de produto essencial para o desenvolvimento do País, e cuja produção é 
assimétrica no território nacional, é conveniente a manutenção da imunidade, até para assegurar-se o 
equilíbrio que o inciso II do art.3o. objetiva.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01093 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Altera o § 6o. do art. 184  
Art. 184. .................................  
.................................................  
§ 6o. O Senado Federal, mediante resolução  
aprovada por dois terços de seus, membros,  
estabelecerá alíquotas mínimas e máximas nas  
operações internas. 
Justificativa 
Assim como a fixação de alíquotas mínimas do imposto sobre operações de circulação de 
mercadorias e prestação de serviços – ICMPS, nas operações internas, visa prevenir o surgimento de 
“guerras” fiscais entre os Estados, a previsão de que essa competência do Senado Federal seja 
estendida ao estabelecimento de alíquotas máxima do ICMPS, nas referidas operações, tem por 
objetivo evitar o aumento desmedido de carga tributária indireta, e seus indesejáveis reflexos ao 
custo de vida. 
Parecer:   
   Propõe, a presente Emenda, do ilustre Constituinte ARNALDO PRIETO, alteração, no teor do 
parágrafo 6o. do artigo 184, prescrevendo que o Senado Federal, mediante resolução aprovada por 
dois terços de seus membros, estabelecerá alíquotas máximas nas operações internas do ICMSTC, 
além das mínimas já previstas.  
Segundo a justificação, a fixação de alíquotas máximas pelo Senado Federal "tem por objetivo evitar 
o aumento desmedido da carga tributária indireta e seus indesejáveis reflexos no custo de vida".  
Ao facultar aos Estados a liberdade para fixar as alíquotas do ICMSTC nas operações internas, 
procurou o Projeto adequá-las às suas necessidades de recursos, graduando a tributação do 
consumo em seus territórios, do mesmo modo como lhes facultou ainda instituir um adicional próprio 
do imposto de renda incidente sobre os lucros, ganhos e rendimentos de capital, dos contribuintes ali 
residentes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01117 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
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Texto:   
   Imposto único sobre energia elétrica  
Emenda aditiva  
Acrescente-se ao artigo 182, título VII,  
capítulo I, do Sistema Tributário, seção III, o  
item VIII, com a seguinte redação:  
"Art. 182 ..................................  
VIII - "geração, importação, transmissão,  
distribuição ou consumo de energia elétrica,  
imposto que incidirá uma só vez sobre qualquer  
dessas operações excluída a incidência de outro  
tributo sobre elas."  
Acrescente-se ao artigo 188, o item III, com a seguinte redação:  
"III - do produto da arrecadação do imposto  
único sobre energia elétrica, oitenta por cento  
aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Acrescente-se, ao mesmo artigo 188, o § 4o., com a seguinte redação:  
"§ 4o. - A entrega dos recursos de que trata  
o item III será efetuada nos termos da lei  
complementar, que poderá dispor sobre a forma e os  
fins da aplicação, e estabelecerá os critérios da  
distribuição proporcional à superfície, população,  
produção e consumo, adicionando-se, quando couber,  
quota compensatória a área inundada pelos reservatórios."  
Altere-se o item IV, do artigo 196 que passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 196 ..................................  
IV - Vinculação de receita de impostos a  
órgão, fundo ou despesa, ressalvados o imposto  
mencionado no inciso VIII do artigo 182, a  
repartição do produto da arrecadação dos impostos  
a que se referem os artigos 187 e 188, a  
destinação dos recursos para manutenção e  
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo  
artigo 245, e a prestação de garantias às  
operações de crédito por antecipação de receita a  
que se refere o artigo 194, § 6o., I;  
Exclua-se, em consequência, a expressão "e energia elétrica" do Artigo 184, § 10, II, b, e do  
§ 11 do mesmo artigo. 
Justificativa 
A cobrança de imposto sobre energia elétrica na forma de tributação única, pela União com 
distribuição de parte do produto da arrecadação aos Estados e Municípios, significou importante 
conquista no campo do Direito Tributário. 
Sem prejuízo da participação das esferas Estadual e Municipal na respectiva receita tributária 
estabeleceu-se, em relação a esse imposto, tendo em vista seu campo de incidência – serviços 
públicos prestados sob rígido controle da União, em regime de concessão – uma técnica fiscal 
econômica e eficiente, simplificadora de atividades e ao mesmo tempo equânime e racional na 
distribuição dos benefícios.  
Por outro lado, a aplicação vinculada dos recursos arrecadados assegura a contrapartida da União, 
Estados e Municípios na composição dos demais fundos necessários ao desenvolvimento de projetos 
a cargo ou de interesses das três esferas administrativas, em setor básico da economia como é o da 
energia elétrica. 
Embora a proposta contemple o Imposto Único dobre Energia Elétrica, tal como concebido na 
Constituição de 1946, a Emenda é mais generosa na fixação da parcela atribuída aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios que de 60% passa para 80%. 
A existência do imposto único sobre a energia elétrica explica, em grande parte, o desenvolvimento 
obtido, pelo setor de energia elétrica, cujo planejamento a longo prazo, só pode ser concebido 
mediante a certeza do aporte de recursos firmes no futuro. 
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Apesar da propriedade e das vantagens da manutenção do Imposto Único sobre Energia Elétrica, o 
Substitutivo da Comissão de Sistematização não o contemplou e em seu lugar estabelece a cobrança 
do ICM, cuja incidência, no caso, não se justifica por fortes razões. 
Primeiro, por tratar-se de imposto estadual incidindo sobre um serviço público federal.  
Segundo, porque tratando-se de imposto que só incidirá na operação final de distribuição de energia 
elétrica, irá privilegiar os Estados ricos, grandes consumidores de eletricidade, em prejuízo dos 
Estados mais pobres, inclusive daqueles nos quais estão situadas as fontes de energia.  
Ora, o Imposto Único sobre Energia Elétrica, instituído pela Constituição de 1946, constitui importante 
fonte de financiamento dos Projetos do Setor Elétrico, pois seu regime jurídico permite a vinculação 
da receita, inclusive das parcelas destinadas aos Estados, que as aplica, por força da Lei nas 
Empresas estaduais de eletricidade.  
Sua eliminação não convém ao País, eis que irá ocasionar profundas repercussões na situação 
econômica das empresas concessionárias de eletricidade, de déficit ou impossível equacionamento.  
As obras em andamento e as projetadas, para manter os sistemas elétricos em funcionamento e para 
atender a demanda futura, dependem de recursos institucionais assegurados, de modo a permitir às 
empresas do setor a obtenção de recursos adicionais de fontes internas e externas. 
As empresas estaduais de energia elétrica, além de assegurarem sua contrapartida de recursos com 
as receitas do Imposto Único, utilizam tais meios como garantia nos contratos de financiamento que 
celebram. No caso das pequenas e medidas empresas, dos Estados do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, os recursos do Imposto Único constituem a única fonte institucional de que dispõem, 
representando sua extinção a paralisação imediata dos programas de manutenção e expansão de 
suas instalações e, a médio prazo, sua falência. 
Parecer:   
   A Emenda pretende manter sob a competência da União o Imposto Único sobre Energia Elétrica - 
IUEE, mediante o acréscimo de um inciso ao artigo 182; de um inciso e um parágrafo ao artigo 188; e 
da alteração do inciso IV do artigo 196 do Projeto de Constituição.  
A proposta de extinção do IUEE e a inclusão da energia elétrica na base econômica do ICM, que é da 
competência dos Estados, é medida que irá beneficiá-los e aos Municípios de forma mais compatível 
com as suas reais necessidades.Com base sobretudo no disposto nos §§ 4o., 10, II, b, e 11, do 
art. 184 do Projeto de Constituição, os Estados poderão utilizar o ICM sobre energia elétrica de forma 
a assegurar-lhes uma receita que compensará, com vantagens, os montantes que hoje recebem do 
produto da arrecadação do IUEE, conforme o demostram estudos realizados por órgãos 
especializados.  
Em face do exposto, e não obstante os motivos expendidos na justificação da Emenda, entendemos 
mais adequada e racional a tributação da energia elétrica na forma sugerida no Projeto de 
Constituição  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01164 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dispositivo emendado - art. 184  
Suprima-se do projeto o item V do § 12 do art. 184. 
Justificativa 
Não se pode garantir a perpetuidade e a universalidade da isenção do Imposto sobre Serviços para 
as exportações. A matéria deve ficar para a Lei Ordinária. 
Parecer:   
   Propõe, a presente Emenda, do nobre constituinte Senador SEVERO GOMES, a supressão do item 
V, do § 12, do artigo 184, que remete à lei complementar excluir da incidência do imposto, nas 
exportações para o exterior, serviços e outros produtos, além dos industrializados.  
Em abono da proposição, alega não se poder "garantir a perpetuidade e a universalidade da isenção 
do Imposto sobre serviços para as exportações", devendo a matéria ficar para a lei ordinária.  
Em que pese a cautelosa ponderação do ilustre Constituinte, a exportação de serviços vem se 
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tornando cada  
vez mais importante para a nossa balança comercial. A imunidade em causa contribuirá para que tais 
exportações, de grande interesse para o País, não só continuem, mas se expandam, constituindo-se 
portanto em significativa fonte de divisas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01166 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: art. 184  
Suprima-se do projeto a alínea A do item II do § 10 art. 184. 
Justificativa 
Não se pode garantir a perpetuidade a universalidade da isenção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias, para as exportações, inscrevendo-a na Constituição.  
Parecer:   
   A presente Emenda, do nobre Constituinte Senador SEVERO GOMES, propõe a supressão da 
alínea "a" do inciso II do § 10 do artigo 184, que exclui da incidência do ICMSTC as operações que 
destinem ao exterior produtos industrializados, exclusive os semi-elaborados, definidos em lei 
complementar.  
Em abono da proposição, alega não se poder "garantir a perpetuidade e a universalidade" da isenção 
de que se trata, "para as exportações, inscrevendo-a na Constituição."  
Em que pese a cautelosa ponderação do ilustre Constituinte, a imunidade em tela tem-se evidenciado 
como forte estímulo às exportações de manufaturados, e, consequentemente, ao desenvolvimento e 
expansão do nosso parque industrial, propiciando ao País significativos superávits em nossa balança 
comercial. Suprimi-la seria criar expectativas e temores em sentido contrário aos interesses 
e necessidades nacionais, num momento em que o Brasil enfrenta conjuntura de grandes 
dificuldades, em decorrência de vultosa dívida externa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01178 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 184 a seguinte redação:  
"Art. 184. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - transmissão "causa-mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;  
II - operações relativas à circulação de  
mercadorias e à prestação de serviços de qualquer natureza;  
III - propriedade de veículos automotores.  
§ 1o. Relativamente a bens imóveis e  
respectivos direitos o imposto de que trata o  
inciso I compete aos Estado em que estiver situado  
o bem; relativamente a bens móveis, títulos e  
créditos, o imposto compete ao Estado onde se  
processar o inventário ou arrendamento, ou tiver  
domicílio o doador. Nas hipóteses de transmissão  
ou doação que envolvam residência, domicílio,  
localização de bem ou processamento de inventário  
no exterior, a competência para instituir o  
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tributo obedecerá ao disposto em lei complementar.  
§ 2o. As alíquotas do imposto de que trata o  
inciso I poderão ser progressivas e não excederão  
os limites estabelecidos em resolução do Senado  
Federal, por iniciativa do Presidente da República  
ou de um terço dos Senadores.  
§ 3o. O imposto de que trata o inciso II não  
será cumulativo, terá caráter seletivo, em função  
da essencialidade dos bens e serviços, e dele  
será abatido, em cada operação, o montante cobrado  
nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. A  
isenção ou não-incidência, salvo determinação em  
contrário da legislação, não implicará crédito de  
imposto para abatimento daquele devido nas  
operações seguintes e acarretará anulação do  
crédito de imposto relativo às operações anteriores.  
§ 4o. Em relação ao imposto de que trata o  
inciso III, resolução do Senado Federal, de  
iniciativa do Presidente da República ou de um  
terço dos Senadores, fixará as alíquotas  
aplicáveis às operações interestaduais e de  
exportação, bem como as alíquotas mínimas nas  
operações internas.  
§ 5o. Em relação às operações que destinem  
bens ou serviços a consumidor final localizado em  
outro Estado, adotar-se-á:  
I - a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte;  
II - a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte.  
§ 6o. Na hipótese do inciso I do parágrafo  
anterior, caberá ao Estado em que se localize o  
destinatário o imposto correspondente à diferença  
entre a alíquota interna e a interestadual.  
§ 7o. O imposto de que trata o inciso II do caput deste artigo:  
I - incidirá:  
a) sobre a entrada de mercadoria importada do  
exterior mesmo quando se tratar de bem destinado a  
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim  
como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o  
imposto ao Estado onde estiver situado o  
estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço:  
b) sobre operações que tenham sido iniciadas no exterior;  
II - não incidirá:  
a) sobre operações que destinem ao exterior  
serviços ou produtos industrializados, exclusive  
os semi-elaborados definidos em lei complementar;  
b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, lubrificantes e combustíveis  
líquidos ou gasosos, e energia elétrica;  
III - Não compreenderá, em sua base de  
cálculo, o montante do imposto sobre produtos  
industrializados, quando a operação realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência dos dois impostos.  
§ 8o. À exceção dos impostos de que tratam o  
inciso II do caput deste artigo, e os artigos 182,  
I e II, nenhum outro tributo incidirá sobre  
operações relativas a produção ou extração, a  
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importação ou exportação, a circulação, a  
distribuição ou consumo de energia elétrica,  
combustíveis, lubrificantes e minerais do País.  
§ 9o. Cabe à lei complementar, quanto ao  
imposto de que trata o inciso II do caput deste artigo:  
I - definir seus contribuintes;  
II - dispor sobre os casos de substituição tributária;  
III - disciplinar o regime de compensação do imposto;  
IV - fixar, para efeito de sua cobrança e  
definição do estabelecimento responsável, o local  
das operações relativas à circulação de  
mercadorias e à prestação de serviços;  
V - prever os casos de manutenção de crédito,  
relativamente à remessa para outro Estado e á  
exportação, para o exterior, de serviços e de mercadorias;  
VI - estabelecer as hipóteses de concessão  
renovação de isenções incentivos e benefícios  
fiscais, por deliberação conjunta dos Estados e do  
Distrito Federal,  
Em consequência da nova redação do Art. 184,  
suprimam-se os incisos III e IV do Art. 185, e os  
§§ 4o. e 5o. do mesmo artigo, e dê-se nova redação  
ao inciso IV do Art. 187:  
"Art. 187 .......................  
IV - trinta por cento do produto da  
arrecadação do importo do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e à  
prestação de serviços de qualquer natureza". 
Justificativa 
A nova redação que esta Emenda pretende oferecer ao art. 184 e parágrafos do projeto de 
Constituição aprovado pela Comissão de Sistematização visa basicamente à consecução dos 
seguintes objetivos: evitar-se a elevação da carga tributária bruta incidente sobre os contribuintes 
brasileiros, proceder-se à simplificação do sistema tributário evitando-se uma descontrolada 
proliferação de impostos, assegurar o fortalecimento das receitas municipais sem que 
necessariamente implique a titularidade dos impostos que irão integrar suas fontes de financiamento 
da despesa pública. 
De fato, incluir, na competência estadual, um adicional do imposto de renda (art. 184, § 1º do projeto 
aprovado pela Comissão de Sistematização) corresponde a uma desarrazoada elevação de carga 
tributária bruta, quando em verdade as receitas fiscais podem ser ampliadas mediante elevação de 
carga tributária liquida, o que se tornaria possível pela eliminação das isenções, incentivos e outros 
benefícios fiscais. Além disso, essa iniciativa seguramente iria promover conflitos de competência 
entre a União e os Estados, afora em nada aproveitar à amplificação dos procedimentos tributários. 
Ainda no que concerne ao interesse do contribuinte, cuidou-se de elidir a incidência do imposto do 
que trata o art. 184, II, sobre operações de crédito relativas à circulação de bens de consumo ou 
prestação de serviços. Trata-se visivelmente de uma despropositada elevação da carga tributária, 
abrangendo área que tradicionalmente não se inclui na incidência dos impostos sobre valor 
adicionado. 
Por outro lado, a Emenda se propõe a transferir, para titularidade estadual, os impostos municipais 
concernentes a vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, e a prestação de serviços de 
qualquer natureza (respectivamente, incisos II e IV do art. 185). Essa transferência se daria pelo 
alargamento da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e à 
prestação de serviços (art. 184, inciso II). Os municípios, em contrapartida, seriam compensados pela 
elevação de 25% para 30% no percentual das transferências associadas ao imposto de que trata o 
mencionado art. 184, II. 
Essa modificação, além do caráter claramente simplificador – quer para o fisco, quer para o 
contribuinte, tornaria efetivamente viável a cobrança dos impostos sobre combustíveis e sobre a 
prestação de serviços, evitando que se convertam em bases subtributadas, em prejuízo da justiça 
fiscal e do próprio interesse na geração de receitas municipais. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 866  

 

Parecer:   
   A Emenda de no. 2P01178, que dá nova redação ao artigo 184 do Projeto de Constituição "A", 
alterando e suprimindo outros dispositivos correlatos do mesmo Projeto, apresenta três pontos 
fundamentais:  
1 - suprime o § 1o. do artigo 184, do qual consta a faculdade de os Estados e o Distrito Federal 
instituírem adicional ao imposto de renda, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital, 
até o limite de 5% do imposto pago à União, tanto pelas pessoas físicas quanto pelas pessoas 
jurídicas;  
2 - institui um amplo imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de 
serviços de qualquer natureza - ICMS, com a consequente supressão dos impostos municipais, 
previstos no Projeto sobre "vendas de combustíveis líquidos e gasosos a varejo, exceto óleo 
diesel" (art. 185, III) e sobre "serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar" (art. 185, 
IV);  
3 - elevação de 25 para 30 por cento da participação dos Municípios no produto da arrecadação do 
imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de serviços 
(art. 187, IV do Projeto), como forma de compensá-los pela perda dos impostos previstos nos itens III 
e IV, do art. 185, do Projeto.  
A instituição, pela Emenda em tela, desse ICMS compreensivo, necessita dos seguintes ajustes 
normativos, que a Emenda apresenta:  
1 - extensão da "não-incidência" do ICMS também sobre operações que destinem ao exterior 
"serviços" (art. 184, § 10, II, "a", do Projeto, ao lado da não-incidência de que já gozam os produtos 
industrializados);  
2 - supressão da referência ao inciso III do art. 185, constante do § 11 do art. 184 do Projeto;  
3 - supressão dos §§ 3o. e 4o. do art. 185, que regulam, no Projeto, o imposto sobre venda a varejo, 
contra o qual se insurge a Emenda em tela.  
Esse conjunto de alterações constantes da Emenda ora analisada não pode ser acolhido. Com efeito, 
o sistema de discriminação de competências impositivas e de repartição de rendas tributárias, entre 
as esferas federal, estadual e municipal de poder, incorporado ao Projeto, decorreu de um longo 
processo de consulta e de efetiva negociação, não só entre as forças políticas representadas na 
Assembléia Nacional Constituinte, como entre as representações dos Estados e dos Municípios, de 
todas as regiões do País. O Capítulo do Sistema Tributário constante do Projeto resultou de 
um grande consenso nacional entre todas as partes federativas interessadas, obtido com a 
participação ampla e livre de quase todos os membros da Assembléia Nacional Constituinte.  
A Emenda modifica, desequilibrando-a, a equação resultante do entendimento amplo, generoso e 
suprapartidário que marcou a elaboração constitucional deste Capítulo do Projeto. Ademais, no 
mérito, o sistema tributário consensualmente construído no Projeto procurou garantir - como nunca 
dantes na história do Direito Pátrio - os direitos do contribuinte, harmonizando-os com os imperativos 
da justiça social e do bem comum. Por essa razão, somos pela rejeição da Emenda apresentada, no 
que concerne a seus pontos essenciais.  
No que tange à regulação constitucional em si mesma do ICMS, a Emenda em exame propõe três 
alterações, a saber:  
1 - suprime da incidência, pelo ICMS, as " operações de crédito relativas à circulação de bens de 
consumo ou prestação de serviços, para o consumidor final" (art. 184, § 10, I, "a");  
2 - confere, de forma compulsória na Constituição, ao ICMS, caráter seletivo, em função da 
essencialidade das mercadorias e dos serviços, quando o Projeto (art. 184, § 4o.) admite a 
seletividade do imposto apenas em caráter facultativo; e  
3 - retira a possibilidade de lei complementar vir a estabelecer outros casos de não-incidência do 
ICMS nas exportações, além daqueles já expressos no art. 184, § 10, II, "a", do Projeto (produtos 
industrializados e inclusive os semi-elaborados definidos em lei complementar).  
Entendemos improcedente a primeira das alterações propostas pelo Constituinte JOSÉ THOMAZ 
NONO, não só por abranger um setor da economia que não se inclui no âmbito dos impostos sobre o 
valor adicionado, mas também por vir a penalizar fiscalmente os segmentos mais humildes dos 
consumidores brasileiros, além de retirar da União, via IOF, um poderoso instrumento de política 
monetária e financeira.  
Quanto às duas outras alterações, manifestamos posição contrária: a primeira delas por limitar a 
autonomia dos Estados, predefinindo a seletividade do ICMS, referentemente a um imposto que se 
reveste, primariamente, de função fiscal; a última, por assumir uma atitude apriorista e dogmática 
numa área suscetível de tantas flutuações e mudanças, como a do comércio exterior: a exigência de 
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lei complementar para concessão de isenções nesse terreno, se nos afigura já uma proteção 
suficiente aos direitos dos Estados e do Distrito Federal.  
As regras do Projeto sobre a fixação das alíquotas do ICMS, questão inseparável da competência do 
Senado Federal em matéria do ICMS, mereceu da presente Emenda, também três propostas de 
alteração:  
1 - supressão da exigência de 2/3 dos senadores para a aprovação das alíquotas aplicáveis às 
operações e prestações interestaduais e de exportação (§ 5o. do art. 184 do Projeto;  
2 - obrigatoriedade de o Senado Federal fixar as alíquotas mínimas do ICMS nas operações internas 
(modificando o cunho facultativo da intervenção do Senado Federal e a exigência da aprovação por 
2/3 dos seus membros, conforme consta do Projeto;  
3 - supressão da regra pela qual, "salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, 
as alíquotas internas do ICMS não poderão ser inferiores às alíquotas previstas para as operações 
interestaduais" (§ 7o., do art. 184, do Projeto.  
Esse mecanismo de fixação de alíquotas do ICMS - visto tratar-se ele de imposto de dimensão 
nacional - é, do ponto de vista político, extremamente delicado. À semelhança do que ocorreu nos 
três pontos fundamentais suscitados na Emenda em questão, essas regras foram objeto de um 
acordo entre todos os setores envolvidos nessa matéria, razão pela qual não é prudente, nem 
conveniente, modificar a solução encontrada, à custa de muito esforço, e que agora se pode 
considerar já consolidada. Ademais, no mérito, a fórmula consagrada no Projeto nos parece a mais 
adequada e a que melhor consulta aos interesses mais gerais da Federação Brasileira. Pronunciamo-
nos, portanto, pela rejeição da Emenda nos três pontos agora focalizados.  
A Emenda em apreço dá nova redação ao § 2o. do art. 184 do Projeto, visando - pelo menos assim 
nos parece - o seu aprimoramento redacional. Quanto ao parágrafo seguinte, a Emenda estabelece 
expressamente a necessidade de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, à 
validade de resolução do Senado Federal que pretenda estabelecer os limites máximos desse 
imposto (a serem observados pelos Estados).  
Entendemos nesse ponto também que a matéria está adequadamente tratada pelo Projeto, tanto na 
forma redacional do § 2o. do art. 184, quanto no silêncio referente ao poder de iniciativa da 
Resolução apta a fixar os tetos do imposto de transmissão "causa-mortis" e de doação. Opinamos, 
igualmente aqui, pela manutenção do texto do Projeto. Ante o exposto, não obstante os aspectos 
positivos da presente Emenda, opinamos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:01211 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 3o. do art. 184 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, a  
expressão "não excederão os" pela expressão "não  
serão inferiores aos". 
Justificativa 
Trata-se de proposta no sentido de que a decisão no âmbito do Poder Legislativo quanto às alíquotas 
dos impostos sobre transmissão “causa mortis” e doação aponte para a fixação de um limite mínimo, 
ao invés de um limite máximo, a ser observado pelos Estados e pelo Distrito Federal. 
Parecer:   
   A presente Emenda, do ilustre Constituinte VIRGILIO GUIMARÃES, propõe substituir-se, no § 3o. 
do artigo 184, a expressão "não excederão" por "não serão inferiores ao", transformando, assim, o 
limite, a estabelecer-se em resolução do Senado, para alíquotas do imposto estadual 
sobre transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens em direitos, de máximo (teto), em 
mínimo (piso).  
O sentido da proposição, é, pois, obrigar os Estados a exercitarem com rigor a competência que lhes 
é deferida.  
O limite máximo previsto visa a proporcionar maior segurança aos contribuintes contra eventuais 
excessos dos Fiscos dos Estados, sempre ávidos por maiores recursos, devendo portanto ser 
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mantido.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01344 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEITE CHAVES (PMDB/PR) 
Texto:   
Incluam-se mais um inciso e um parágrafo no artigo 184, com a redação do inciso VI e do § 5º da 
artigo 182, respectivamente, suprimindo-se estes últimos inciso e parágrafos citados, e 
acrescentando onde couber que os Estados repassarão aos municípios 50% do produto da 
arrecadação. 
Justificativa 
Até 1967, o Imposto Territorial Rural - ITR - era de competência dos estados. 
A pretexto de uma formulação e execução de política agrária mais consistente, pela reforma tributária 
de 1967, foi retirado da competência dos Estados para ser incluído no da União, ficando a totalidade 
da correspondente receita para os municípios. 
Assim, retirou-se dos estados uma fonte de receita e um importante instrumento auxiliar de 
fiscalização do ICM incidente sobre produtos primários significativos economicamente para a maioria 
dos estados. Some-se ainda, que esta mudança não realizou a reforma agrária e muito menos gerou 
recursos para tanto.  
No Rio Grande do Sul, por exemplo, estado responsável por 10,7% da arrecadação nacional desse 
imposto em 1986, o valor do ITR arrecadado em média par hectare de terra agriculturável foi de Cz$ 
1,70. Um pé de alface custava em dezembro do mesmo ano Cz$ 3,62, suficiente para pagar, 
portanto, o ITR relativo a dois hectares. No Brasil, o valor médio arrecadado por hectare é ainda 
menor, situando-se em torno de Cz$ 1,00, inferior ao preço de um molho de agrião, produto agrícola 
este que se multiplica, mesmo sem a intervenção humana. 
Deve-se considerar, também, que grande parte dos assentamentos rurais realizados na última 
década o foram pelos estados que, entretanto, não dispunham de recursos específicos para tal fim. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende transferir o Imposto Territorial Rural-ITR da competência da União 
para a dos Estados, bem como estabelecer que estes repassarão aos municípios 50% do produto da 
arrecadação do referido tributo.  
Em que pesem os motivos apresentados favoravelmente à Emenda, entendemos que, sobretudo em 
razão da formulação e da execução da política agrícola e da reforma agrária, é de toda conveniência 
que o ITR permaneça na competência da União, considerando-se a estreita vinculação entre a 
administração do imposto e a implementação da reforma agrária.  
Ademais, os Estados, em face do novo sistema tributário proposto, passarão a contar com mais 
recursos para desempenhar suas atribuições e colaborar para a realização daqueles grandes 
objetivos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01402 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o. do art. 184. 
Justificativa 
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O adicional do imposto de renda é uma sobrecarga tributária. Dela devem ser liberados os 
contribuintes.  
Por outro lado, constitui fator de concentração, ainda maior, de receitas públicas, beneficiando 
Estados desenvolvidos em desfavor dos subdesenvolvidos. Os primeiros têm como tributar, sem com 
isso afastar investimentos. Outros fatores compensarão as desvantagens decorrentes de tributação 
adicional. Os Estados menores, porém, se pretendem lançar esse adicional, afugentarão 
investimentos, que ficariam onerados. 
Na prática, a faculdade contém, em si, um antídoto indesejado contra a política de incentivos fiscais, 
e outros, prevista em outras passagens do Projeto, que visa precisamente atrair investimentos para 
esses Estados. Estaria se tirando com uma das mãos, o que se dá com a outra. As numerosas 
declarações, esparsas no projeto, de preocupação com a redução das desigualdades regionais, 
resultariam letra morta.  
Por fim, cumpre notar que, além de economicamente perverso, o mecanismo é eticamente 
insustentável. Um Estado onde se arrecade cinquenta por cento do IR, terá a faculdade de atrair para 
o seu erário 5% de 50%, ou 2,5% da arrecadação nacional do IR nas modalidades que o dispositivo 
enuncia. Um outro Estado, que arrecada 1%, teria teoricamente (já vimos que, na prática, nem isso) a 
possibilidade de lançar 5% sobre 1%, ou 0,5% do total nacional. 
“A quem já tem, dar-se-á, de quem não tem, tirar-se-á”. 
Convenhamos que não é sustentável práxis democrática. 
Parecer:   
   A presente Emenda, do ilustre Constituinte Deputado JAYME SANTANA, propõe a supressão do  
§ 1o. do artigo 184, que faculta aos Estados e ao Distrito Federal instituir adicional ao imposto de 
renda incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital, até o limite de cinco por cento 
do imposto pago à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas nos respectivos 
territórios.  
Alega, na justificação, ocasionar, esse adicional, sobrecarga tributária, da qual devem os 
contribuintes ser liberados, além de "fator de concentração ainda maior de receitas públicas, 
beneficiando Estados desenvolvidos em desfavor dos subdesenvolvidos".  
Ressalte-se, em primeiro lugar, que a competência tributária de que se trata é facultativa, podendo ou 
não, o Estado ou o Distrito Federal, exercitá-la, na medida de sua conveniência ou necessidade. Por 
outro lado, a característica básica do imposto de renda é a sua progressividade, que o torna mais 
justo quando grava os ganhos e os rendimentos do capital, como é o caso. É ainda legítima fonte de 
recursos por restringir-se aos contribuintes de determinado território, sem prejuízo para o restante do 
País, permitindo, assim, que as unidades que disponham de maior renda de capital possam explorá-
la em seu próprio benefício. Será até razoável inferir que, em decorrência, possam as regiões 
menos desenvolvidas vir a ser beneficiadas com maior aporte proporcional de recursos federais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01403 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA (PARCIAL)  
Suprima-se dos §§ 5o. e 6o. do art. 184, respectivamente, as seguintes expressões:  
§ 5o. - "... em ambos os casos aprovada por dois terços de seus membros...'  
§ 6o. - "...também mediante resolução aprovada por dois terços de seus membros...' 
Justificativa 
Os dois dispositivos têm a mesma inspiração: dificultar a fixação de alíquotas do ICMS. Na sua 
totalidade, somado os efeitos das duas normas, ficam abrangidas as “operações e prestações 
interestaduais e de exportação” e também as “operações internas”. Nada fica de fora.  
A cautela parte de uma desconfiança e um temor: de que a maioria dos Estados se articulem em uma 
conspiração contra a minoria. A norma, porém, consagra o clássico remédio que mata o doente: põe 
na mão da maioria o poder ditatorial, e antidemocrático de impor a sua vontade à maioria. Prevalece 
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o quórum de veto de um terço do Senado contra os interesses de dois terços. O princípio federativo é 
violentado: o voto de um Estado passa a valer tanto quanto o voto de dois Estados. 
Não colhe o argumento de que a matéria, pelas suas aplicações, exige maior consenso. A exigência 
de quórum de dois terços, no Projeto, é absolutamente excepcional. Restringe-se, praticamente, aos 
casos de processo e julgamento do Presidente da República e Ministros de Estados, em casos de 
crimes de responsabilidade. Materiais da maior gravidade, como declarar a guerra ou celebrar a paz, 
constituir ou destituir governos, não exigem senão maioria absoluta de uma ou das duas Casas do 
Congresso Nacional. A relação anexa é elucidativa.  
Parecer:   
   A presente Emenda, do eminente Constituinte, Deputado JAYME SANTANA, propõe a supressão, 
nos §§ 5o. e 6o. do artigo 184, das expressões relativas à obrigação de serem aprovados, por dois 
terços de seus membros, as resoluções do Senado que estabeleçam as alíquotas do imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transportes, 
aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação, bem como as alíquotas 
mínimas nas operações internas.  
Na justificação, alega o ilustre Autor que a norma visa a dificultar a fixação de alíquotas do ICMS, 
partindo a cautela "de uma desconfiança e um temor: de que a maioria dos Estados se articulem em 
uma conspiração contra a minoria".  
Por isso, o princípio federativo é violentado: "o voto de um Estado passa a valer tanto quando o voto 
de dois Estados".  
Não se trata, a nosso ver, de norma antidemocrática, prejudicial aos interesses da minoria. Ao 
contrário, visa à articulação de uma maioria sólida em torno dos interesses do maior número de 
Estados Brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01666 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 10 do art. 184. 
Justificativa 
O dispositivo que pretendemos suprir colide frontalmente com a técnica adotada na remodelação do 
próprio ICM, de vez que consagra a incidência na ponta do consumo. 
Ao beneficiar os Estados consumidores de combustível e energia, às custas da penalização do 
Estado produtor, privilegiando assim os entes federados mais fortes e desenvolvidos 
economicamente, afronta o comando do inciso II do art. 3º, que estabelece como tarefa fundamental 
do Estado reduzir as desigualdades regionais.  
Além disso, ao permitir que a energia proveniente do Estado menos desenvolvido se agregue aos 
custos de produção do Estado mais forte, o dispositivo fará com que o Estado produtor de energia 
elétrica, ao importar produtos industrializados, importe também o imposto que não lhe foi permitido 
cobrar, agravando ainda mais o quadro de desigualdades. 
Parecer:   
   Propõe, a presente Emenda, do Constituinte JOVANNI MASINI a supressão da alínea "b" do inciso 
II do § 10 do artigo 184, que, exclui da incidência do ICMST operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e 
energia elétrica.  
Alega, na justificação, o ilustre Constituinte, que o dispositivo em tela "colide frontalmente com a 
técnica adotada na remodelação do próprio ICM, de vez que consagra a incidência na ponta do 
consumo". E que, ao beneficiar os Estados consumidores de combustível e energia, às custas 
da penalização do Estado produtor, privilegiando assim os entes federados mais fortes desenvolvidos 
economicamente, afronta o comando do inciso II do art. 3o., que estabelece como tarefa fundamental 
do Estado reduzir as desigualdades regionais".  
Tratando-se, como se trata, de produtos essenciais para o desenvolvimento do País, e cuja produção 
é assimétrica no território nacional, é conveniente a manutenção da imunidade, até para assegurar-se 
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o equilíbrio que o inciso II do artigo 3o. objetiva.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01713 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO  
CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
SEÇÃO IV - DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO  
DISTRITO FEDERAL  
Altera a redação da alínea "a", do inciso I,  
§ 10 do artigo 184, que passa a ter o seguinte  
enunciado:  
Art. 184 - ..................................  
............................................  
§ 10 - ......................................  
............................................  
I - ........................................  
............................................  
"a) sobre a entrada de mercadoria importada  
do exterior, autorizada a cobrança com o  
desembaraço aduaneiro, ainda quando se tratar de  
bem destinado a consumo ou ativo fixo do  
estabelecimento, assim como sobre serviço prestado  
no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde  
estiver situado o estabelecimento destinatário da  
mercadoria ou serviço;" 
Justificativa 
A conjuntura inflacionária que, em maior ou menor grau, tem caracterizado a economia brasileira nos 
últimos anos, conspira contra a realidade tributária. 
O tempo que medeia entre a ocorrência de fato gerador dos tributos e o efetivo recolhimento do valor 
devido é fator de perturbação das finanças públicas o pagamento de seus débitos, para se 
beneficiarem da desvalorização da moeda. 
A emenda proposta vai permitir a antecipação do ingresso do ICM incidente sobre mercadorias 
importadas, em cerca de dois meses protegendo significativamente o erário estadual contra a erosão 
inflacionária.  
Ademais, será possível exercer um maior controle da arrecadação, já que em numerosos casos, a 
mercadoria importada, não chega a dar entrada no estabelecimento do importador, sendo dada a 
consumo fora do alcance da administração, impedindo-se, ilegalmente que ocorra o fato gerador. 
Parecer:   
   Visa a emenda alterar a redação da letra "a" do inciso I do artigo 184 do projeto, fixando o momento 
da cobrança com o despacho aduaneiro.  
Entendemos que a redação constante da alínea "a" do item I do artigo, 184 trata adequadamente da 
matéria, deixando à lei complementar a definição do fato gerador.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01733 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa:  
No artigo 184, modifiquem-se os textos do  
inciso III do § 10 e § 11:  
III - Não compreenderá em sua base de  
cálculo, o montante do imposto sobre produtos  
industrializados ou do imposto sobre a produção e  
importação de lubrificantes e combustíveis  
líquidos e gasosos, quando a operação, realizada  
entre contribuintes e relativa a produto destinado  
a industrialização ou comercialização, configure  
hipótese de incidência de dois impostos.  
§ 11 - À exceção dos impostos de que tratam o  
inciso II do "caput" deste artigo e os incisos I  
e II do artigo 182 e III do artigo 185, nenhum  
outro tributo incidirá sobre operações relativas a  
energia elétrica e a minerais no País. 
Justificativa 
A emenda consiste na retirada da expressão “combustíveis, lubrificantes” pois em caso contrário não 
poderá ser cobrado o IPI (inciso IV do ART 182) e o imposto sobre operações de crédito, etc. (inciso 
V do ART. 182) sobre estes produtos. 
Observe-se que os Estados e Municípios não podem criar outros tributos sobre os combustíveis e 
lubrificantes face à expressão delimitação de suas competências, disposto no item II do art. 184 e 
item III do art. 185, respectivamente.  
Parecer:   
   A emenda objetiva alterar a sistemática do ICMS do Projeto, fruto de delicada arquitetura e 
consenso. A modificação desestrutura todo o capítulo Tributário, tornando-o inviável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01771 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Altera a redação da alínea "a" do inciso II do § 10 do art. 184.  
Art. 184.....................................  
............................................  
§ 10. ......................................  
II - ........................................  
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 
Justificativa 
A inclusão irrestrita dos produtores semi-elaborados na imunidade prevista na alínea “a” do inciso II  
§ 10 do artigo 184 objetiva, além de incentivar a exportação desses produtos, estabelecer a simetria 
da mencionada alínea com a disposição do inciso II do § 3º do art. 182 que concede imunidade aos 
produtos semi-elaborados ao exterior, com referência ao imposto sobre produtos industrializados.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda alterar a redação da letra "a" do inciso II do § 10 do artigo 184, eliminando a 
expressão "exclusive as semi-elaborados definidos em lei complementar".  
Entendemos ser adequada a redação constante do projeto, devendo a lei complementar definir quais 
os produtos semi-elaborados que devem ser alcançados pela tributação do ICM.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01792 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Acrescentem-se ao art. 182 do Projeto os  
incisos VIII e IX e ao 188 os incisos III, IV e V  
e §§ 4 e 5, suprimindo-se, em consequência, a  
alínea "b" do item II, do § 10, e o § 11 do art.  
184, e altere-se a redação do inciso IV do art.  
196 na forma abaixo:  
Art. 182 - Compete à União impostos sobre:  
............................................  
VIII - Produção, importação, circulação,  
distribuição ou consumo de lubrificantes e  
combustíveis líquidos ou gasosos e de energia  
elétrica, imposto que incidirá uma só vez sobre  
qualquer dessas operações, excluída a incidência  
de outro tributo sobre elas;  
IX - a extração, a circulação, a  
distribuição, a exportação ou o consumo dos  
minerais do País enumerados em lei, imposto que  
incidirá uma só vez sobre qualquer dessas  
operações, observado o disposto no final do item anterior;  
Art. 188 - A União entregará:  
............................................  
III - aos Estados, Distrito Federal,  
Municípios e Territórios sessenta por cento do  
produto da arrecadação do imposto sobre  
lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos  
mencionado no item VIII do art. 182, bem como dos  
adicionais e demais gravames federais incidentes  
sobre os referidos produtos;  
IV - aos Estados, Distrito Federal,  
Municípios e Territórios oitenta por cento do  
produto da arrecadação do imposto sobre energia  
elétrica mencionado no item VIII do art. 182; e  
V - aos Estados, Distrito Federal, Municípios  
os itens III, IV e V será efetuada nos termos da  
lei complementar, que poderá dispor sobre a forma  
e os fins da aplicação, e estabelecerá os critérios  
da distribuição proporcionais à superfície,  
população, produção e consumo, adicionando-se,  
quando couber, quota compensatória da área  
inundada pelos reservatórios." 
§ 5o - As indústrias consumidoras de minerais  
do País poderão abater o imposto a que se refere o  
item IX do artigo 182 do imposto sobre a  
circulação de mercadorias e do imposto sobre  
produtos industrializados, na proporção de noventa  
por cento e dez por cento, respectivamente.  
Art. 196 - ..................................  
IV - A vinculação de receita de impostos a  
órgão, fundo ou despesa, ressalvados o imposto  
mencionado nos incisos VIII e IX do artigo 182, a  
repartição do produto da arrecadação dos impostos  
a que se referem os artigos 187 e 188, a  
destinação de recursos para manutenção e  
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desenvolvimento do ensino, como determinado pelo  
artigo 245, e a prestação de garantias as  
operações de crédito por antecipação de receita à  
que se refere o artigo 194, § 6,I. 
Justificativa 

a) Quanto ao imposto Único sobre Combustíveis Líquidos ou Gasosos. 
A substituição do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos – IULCLG, 
por tributos de competência estadual e municipal, que incidirão sobre os derivados de petróleo, 
inviabilizará a manutenção de preços uniformes em todo o território nacional, gerando dificuldades, 
ainda, no que diz respeito ao controle dos mesmos preços.  

b) Quanto ao Imposto Único sobre Energia Elétrica. 
A cobrança de imposto sobre elétrica na forma de tributação única, pela União com distribuição de 
parte do produto da arrecadação aos Estados e Municípios, significou importante conquista no campo 
do Direito Tributário. 
Sem prejuízo da participação das esferas Estadual e Municipal na respectiva receita tributária 
estabeleceu-se, em relação a esse imposto, tendo em vista seu campo de incidência – serviços 
públicos prestados sob rígido controle da União, em regime de concessão – uma técnica fiscal 
econômica e eficiente, simplificadora de atividades e ao mesmo tempo equânime e racional na 
distribuição dos benefícios.  
Por outro lado a aplicação vinculada dos recursos arrecadados assegura a contrapartida da União, 
Estados e Municípios na composição dos demais fundos necessários ao desenvolvimento de projetos 
a cargo ou de interesses das três esferas administrativas, em setor básico da economia como é o da 
energia elétrica. 
A Emenda proposta, porém, contempla de forma mais generosa os Estados, Distrito Federal e 
Municípios pois, ao invés dos 60% previstos vigorantes hoje, a Emenda destina àquelas Unidades 
80% do produto da arrecadação do tributo, ficando a União com apenas 20%. 

c) Quanto ao Imposto Único sobre minerais 
O ciclo econômico do minério, compreendendo sua extração, circulação, distribuição e consumo, é 
tributado através de um só imposto único sobre minerais (IUM). 
Essa a forma encontrada, a partir de 1934 – e mantida até hoje – de não onerar-se a atividade 
minerária pela incidência de diversos tributos, preservando-se, dessa forma, o desenvolvimento 
nacional através da viabilização desse setor básico.  
O Projeto Substitutivo acaba com o IUM e faz incidir sobre as substâncias minerais o ICM, cuja 
aplicação não exclui a concorrência de outros impostos sobre aquelas fases do ciclo econômico do 
minério. 
A extinção do IUM, ao invés de inovar a arrecadação tributária sobre esse importante setor, significa 
um autêntico retrocesso pela excessiva interação desse bem primário.  
A indústria extrativa mineral em muito tem contribuído para o desenvolvimento da economia 
brasileira, seja como fonte geradora de recursos, atendendo aos compromissos internos e 
internacionais do País, seja como fonte supridora de matérias-primas da indústria nacional. A 
Produção Mineral Brasileira tem representando algo em torno de 4 bilhões de dólares, exceto 
energéticos, para os mercados interno e externo. 
A parte que toca ao mercado interno faz com que, por efeito da alavancagem, a indústria minero-
metalúrgica produza um resultado de 66 bilhões de dólares, o que significa 25% do PIB. 
Fácil é concluir-se, portanto, que a retirada do IUM, como preconiza o Projeto, gerará um acréscimo 
da carga tributária incidente sobre os minérios e acarretará: 

a) A nível de mercado interno, o aumento de preços dos produtos que têm nos minerais sua 
matéria prima.  

b) A nível de mercado externo, a perda de competitividade do minério brasileiro perante os 
países compradores.  

Logo uma política fiscal meramente arrecadatória, poderá levar ao desestímulo a atividade mineira, 
com a redução das atividades industriais e o aumento de importações, por falta de estimulo à 
pesquisa de minerais carentes ou de minerais hoje apenas suficientes. Trata-se, portanto, de um 
setor estratégico para o desenvolvimento e a economia nacionais. 
A atividade minerária possui algumas características especialíssimas, que recomendam um 
tratamento tributário distinto do aplicável aos demais setores da economia. Eis alguns traços 
distintivos: 
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1) O regime jurídico da União, junto com a propriedade do subsolo e o poder de legislar sobre 
jazidas, minas e outros recursos minerais, (art. 24, XII, do Substitutivo), conferiria à União os 
elementos necessários para implementar uma política nacional e unificada para o setor, 
propiciando condições de segurança indisponíveis ao desenvolvimento normal das atividades 
de mineração. 

2) A mineração demanda grande mobilização de recursos financeiros, investimento prévio em 
pesquisas geológicas e tecnológicas, assim como a implantação de toda uma infraestrutura. 
Portanto, além das instalações de mineração e tratamento dos minerais, são construídas 
rodovias, estradas de ferro, instalações para abastecimento de água, redes de energia 
elétrica, telecomunicações e outros que não só permitem a operação das minas como 
acabam servindo também às populações de área de influência das minas.  

3) Na atividade mineraria há um alto risco econômico, pois o resultado das pesquisas é 
essencialmente aleatório.  

Ademais, a maturação dos investimentos no setor de mineração é sempre de longo prazo. Desde o 
início das pesquisas de campo até o começo da lavra passam-se longos anos, algumas vezes até 10 
ou 20 anos, tal como ocorre nos projetos de grande porte.  
Outrossim, como os capitais aplicados são elevadíssimos, o início da extração do mineral nem 
sempre leva à imediata obtenção de bons resultados econômicos. Vários anos são necessários até 
que as empresas de mineração alcancem uma situação financeira favorável, face, principalmente, 
aos pagamentos de juros e amortizações dos capitais mobilizados na forma de empréstimos e 
financiamento de terceiros.  
Finalmente, visando à manutenção das regras atualmente previstas na Constituição, estabeleceu-se 
a possibilidade das indústrias consumidoras de minerais utilizarem o valor do IUM como crédito no 
imposto sobre produtos industrializados e no imposto sobre circulação de mercadorias 
proporcionalmente à distribuição de receita tributária.   
Parecer:   
   A Emenda visa a manter sob a competência da união os impostos únicos sobre combustíveis e 
lubrificantes, energia elétrica e minerais, elevando de 60% a participação dos Estados DF, Municípios 
e Territórios no produto da arrecadação do IUEE.  
A proposta de extinção desses tributos e a inclusão dos combustíveis e lubrificantes, minerais e 
energia elétrica na base econômica do imposto estadual previsto no art. 184, II, do Projeto de 
Constituição, é medida que irá beneficiar os Estados e Municípios de forma mais compatível 
com suas reais necessidades. Com base sobretudo nas normas que disciplinam o ICMS no atual 
Projeto de Constituição, os Estados poderão aplicar esse tributo de forma a assegurar-se uma receita 
que compensará, com vantagens, os montantes que hoje recebem do produto da arrecadação dos 
impostos únicos, conforme o demonstram projeções e estudos realizados sobre o assunto.  
Em face do exposto, e não obstante as alegações apresentadas, entendemos mais adequada e 
racional a tributação sugerida no Projeto de Constituição para os combustíveis e lubrificantes, os 
minerais e a energia elétrica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01922 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir do Título VI, do Capítulo I, Seção  
III, IV e V, Art. 182, § 3o., item II "não  
incidirá sobre produtos industrializados  
destinados ao exterior";  
Do Art. 184, § 10, inciso II, A, "sobre  
operações que destinem ao exterior produtos  
industrializados, exclusive os semi-elaborados  
definidos em Lei Complementar";  
Do Art. 184, § 12, item V, "excluir da  
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incidência do imposto, nas exportações para o  
exterior, serviços e outros produtos além dos  
mencionados no § 10, II, "A";  
Do Art. 185, § 5o., item II "excluir da  
incidência do imposto de que trata o inciso IV  
exportações de serviços para o exterior". 
Justificativa 
A isenção tributária dos produtos industrializados e serviços que se destinem ás exportações fere os 
princípios gerais enunciados no Art. 170, § 1º, de que “os impostos serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte”: no caso dos produtos industrializados e serviços exportados, 
o contribuinte final é essencialmente o consumidor dos países ricos. A isenção do imposto 
representa, a nível internacional, uma transferência de recursos tributários dos países pobres para os 
ricos, uma total e absurda inversão da tendência do mundo moderno, que através de uma 
redistribuição operada pelas legislações tributárias, procura diminuir as desigualdades.  
Os dispositivos a serem suprimidos terem ainda o artigo 180, dos princípios gerais, que diz “é vedado 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda suprimir a imunidade tributária concedida a produtos e serviços destinados ao 
exterior.  
Tal imunidade visa fortalecer as exportações brasileiras em todos os setores da economia.  
Ela se enquadra na regra universal de que não se exporta tributos e sim produtos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01927 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do artigo 184 a seguinte redação:  
"II - operações relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestação de serviço de  
transporte interestadual e intermunicipal,  
inclusive de carga própria, e de comunicação,  
ainda que as operações e as prestações se iniciem  
no exterior." 
Justificativa 
A redação que se propõe dar aos dispositivos acrescenta a expressão “inclusive de carga própria”.  
A Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 1/69, estabelecia no inciso VII do 
artigo 21 a competência da União para instituir imposto sobre “serviços de transporte e 
comunicações...” Em sucessivas batalhas judiciais, firmou-se o entendimento que referido imposto 
não incidia sobre o transporte de carga própria. Mencionado entendimento proporcionou considerável 
fonte de evasão tributária, razão por que veio a Emenda Constitucional nº 27/85, com vigência a partir 
de 1º de janeiro de 1986, excluindo do inciso antes referido a expressão “transporte” e acrescentando 
um novo inciso, o de nº X, assim: transportes, salvo os de natureza estritamente municipal. Ficou 
cristalinamente demonstrado que o tributo passaria a incidir, como sempre se pretendeu, sobre o 
transporte em si, independentemente de corresponder ele a uma prestação de serviço ou não. 
Parecer:   
   A emenda propõe inserir no inciso II do Artigo 184, que trata do ICM, a expressão "inclusive de 
carga própria".  
Entendemos que a redação do Projeto é bastante precisa, não devendo ser alterada.  
A definição deve caber à lei complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01930 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 10, do art. 184, a alínea seguinte:  
"Art. 184 - ................................  
§ 10 - ......................................  
c) A entrada, em unidade industrial, de  
matéria-prima de produção própria ainda que  
produzida pelo mesmo titular, no mesmo imóvel e  
destinada à industrialização de produto cuja saída  
se dê sem débito ou fora da incidência desse imposto." 
Justificativa 
A presente emenda vem dar tratamento tributário igual ao pequeno e grande usineiro. Pelo sistema 
hoje vigente o pequeno usineiro que adquire a matéria-prima de terceiros, ao promover a saída do 
produto (álcool carburante, açúcar, etc.) recolhe o imposto devido (diferido) na fase anterior de 
circulação. Ao passo que o grande que tem produção integrada (cana e o produto dela resultante) 
não recolhe imposto ao promover a saída do produto resultante sem débito ou fora da incidência 
desse imposto. Esse tratamento injusto vem contribuindo para o desaparecimento da pequena usina.  
O acolhimento da presente emenda é uma questão de justiça e de isonomia fiscal.  
Parecer:   
   Visa a Emenda incluir dispositivo no inciso I do § 10 do artigo 184.  
Justifica a alteração com a igualdade de tratamento ao pequeno e ao grande produtor.  
Entendemos que a orientação contida no Projeto é precisa, não devendo ser alterada.  
A simples transferência de matéria prima dentro de um mesmo estabelecimento produtor não deve 
ser tributada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01972 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo 10 do artigo 184, que passa a ter a seguinte redação:  
§ 10 - .......................  
II - ............................  
b) Sobre operações que destinem a outros  
Estados, petróleo, inclusive lubrificantes,  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivado,  
álcool carburante e energia elétrica. 
Justificativa 
É consenso de que o petróleo e seus derivados e energia elétrica tenham a incidência do ICM 
somente no Estado destinatário, ou seja, na ocasião do consumo. Dessa forma, os Estados 
produtores de Petróleo e seus derivados e energia elétrica não poderão exigir o ICM nas remessas 
destes produtivos para outra unidade da Federação. É sabido que o álcool carburante tem a mesma 
finalidade dos derivados do petróleo, daí não se harmonizar o procedimento de que o Estado 
Produtor de petróleo e energia elétrica não possa exigir o ICM nas operações interestaduais, 
enquanto ao Estados produtores de álcool carburante possam fazer. 
Caso permaneça a redação do texto da Comissão de Sistematização, os Estados produtores de 
álcool carburante ficarão com a arrecadação do ICM e os Estados produtores de petróleo não. O que 
é uma grande injustiça fiscal.  
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Parecer:   
   Visa a emenda a incluir o álcool carburante na imunidade constante da letra "b" do inciso II do § 10 
do artigo 184 do projeto.  
Entendemos que o ICM incidente sobre o álcool carburante deve caber ao Estado produtor, 
fortalecendo suas receitas.  
Assim, sua produção será estimulada em todos os estados.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02042 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VI 
Dê-se ao Título VI do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VI 
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO  
CAPÍTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
[...] 
SEÇÃO IV 
DOS IMPSOTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
 
Art. 184. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 
I – transmissão “causa mortis” e doação, de quaisquer bens ou direitos.  
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações se iniciem no exterior,  
III – propriedade de veículos automotores. 
 
Parágrafo 1º Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir adicional ao imposto de que trata o 
artigo 182, inciso III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital até o limite de cinco por 
cento do imposto pago à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos respectivos 
Territórios. 
Parágrafo 2º Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto de que trata o inciso I 
compete ao Estado da situação do bem, relativamente a bens imóveis, títulos e créditos, o Imposto do 
compete ao Estado onde se processar o inventario ou arrolamento, ou tiver domicilio o doador, se o 
doador tiver domicilio ou residência no exterior, ou se aí o “de cujos” possuía bens, era residente ou 
domiciliado ou teve o seu inventário processados, a competência para instituir o tributo observará o 
disposto em lei complementar.  
Parágrafo 3º As alíquotas de que trata o inciso I não excederão os limites estabelecidos pelo Senado 
Federal. 
Parágrafo 4º O imposto de que trata o inciso II será não-cumulativo, admitida sua seletividade, em 
função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, compensando-se o que for devido, em 
cada operação relativa a circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante 
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo pelo mesmo 
ou outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não 
implicará crédito de imposto para compensação daquele devido nas operações ou prestações 
seguintes e acarretará anulação do credito do imposto relativo às operações anteriores.  
Parágrafo 5º As alíquotas do imposto de que trata o inciso I não excederão os limites estabelecidos 
pelo Senado Federal. 
Parágrafo 6º Em relação ao imposto de que trata o inciso II, resolução do Senado Federa, de 
iniciativa do Primeiro-Ministro ou que um terço dos Senadores, em ambos os casos aprovada por dois 
terços de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações 
interestaduais e de exportação.  
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Parágrafo 7º É facultado ao Senado Federal, também mediante resolução aprovada por dois terços 
de seus membros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. 
Parágrafo 8º Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 
disposto no inciso VII do Parágrafo II, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para aas 
operações interestaduais.  
Parágrafo 9º Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final 
localizado em outro Estado, adotar-se –à : 
I – a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto. 
II – a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 
Parágrafo 10. Na hipótese do inciso I do parágrafo anterior, caberá ao Estado da localização do 
destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.  
Parágrafo 11. O imposto de que trata o inciso II do “caput” deste artigo: 
I – incidirá sobre a entrada de mercadoria importada do exterior ainda quando se tratar de bem 
destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no 
exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da 
mercadoria ou serviço. 
II – não incidirá: 
a) Sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, inclusive os mi-elaborados 
definidos em lei complementar.  
III – não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos 
industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a 
industrialização ou comercialização, configura hipótese de incidência dos dois impostos.  
Parágrafo 12. À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do “caput” deste artigo, e os artigos 
182, I e II e 185, III, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a energia elétrica, 
combustíveis, lubrificantes e minerais do País.  
Parágrafo 13. Cabe á lei complementar, quanto ao imposto de que trata o inciso II do “caput” deste 
artigo: 
I – definir seus contribuintes; 
II – dispor sobre os casos de substituição tributária. 
III – disciplinar o regime de compensação do imposto.  
IV – fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das 
operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 
V – excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além 
dos mencionados no Parágrafo 9º, II, “a”. 
VI – prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e 
exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; 
VII – regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, 
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.  
[...] 
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117. Carlos Sant’anna 

118. Delio Braz 

119. Nabor Junior  

120. Geraldo Fleming 

121. Osvaldo Sobrinho  

122. Osvaldo Coelho  

123. Hilario Braun 

124. Edivaldo Motta 

125. Paulo Zarzur  

126. Nilson Gobson  

127. Milton Reis  

128. Marcos Lima 

129. Milton Barbosa  

130. Djenal Gonçalves  

131. Enoc Vieira  

132. Joaquim Haickel  

133. Edison Lobão  

134. Vitor Trovão  

135. Onofre Correa  

136. Alberico Filho  

137. Vieira Da Silva 

138. Costa Ferreira  

139. Eliezer Moreira  

140. José Teixeira  

141. Marluce Pinto 

142. Ottomar Pinto 

143. Olavo Pires 

144. Tito Costa 

145. Caio Pompeu  

146. Felipe Cheidde 

147. Manoel Moreira  

148. Victor Fontana  

149. Orlando Pacheco  

150. Ruberval Pilotto 

151. Alexandre Puzina 

152. Artenir Werner 

153. Telmo Kirst  

154. Darcy Pozza  

155. Arnaldo Prieto  

156. Osvaldo Bender  

157. Adylson Motta 

158. Paulo Mincarone  

159. Adroaldo Streck 

160. Victor Faccioni 

161. Luis Roberto Fonte 

162. João de Deus Antunes 

163. Francisco Sales 

164. Assis Canuto 

165. Chagas Neto 

166. José Viana  

167. Lael Varela  

168. Julio Campos 

169. Ubiratan Spineli  

170. Jonas Pinheiro  

171. Louremberg Nunes 

Rocha 

172. Roberto Campos 

173. Cunha Bueno  

174. Arolde de Oliveira  

175. Rubem Medina 

176. Matheus Iensen  

177. Antonio Ueno 

178. Dionisio Dal-Prá  
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179. Jacy Scanagatta 

180. Basílio Villano 

181. Osmundo Trevisan  

182. Renato Jonhson  

183. Ervin Bonkonki 

184. Jovanni Masini 

185. Paulo Pimentel  

186. José Carlos Matinez 

187. Denisar Arneiro 

188. Jorge Leite 

189. Aloisio Teixeira  

190. Roberto Augusto 

191. Messias Soares 

192. Dalton Canabrava  

193. Inocencio Oliveira  

194. Salatiel Carvalho  

195. Cláudio Ávila 

196. Marco Maciel  

197. Ricardo Fiuza 

198. Paulo Merques 

199. José Luiz Maia 

200. João Lobo 

201. Asdrubal Bentes 

202. Jarbas Passarinho  

203. Gerson Peres 

204. Carlos Vinagre  

205. Fernando Velasco  

206. Arnaldo Moraes 

207. Fausto Fernandes  

208. Domingos Juvenil  

209. José Elias 

210. Rodrigues Palma  

211. Levy Dias 

212. Rubem Figueiró  

213. Rachid Saldanha Derzi 

214. Ivo Cersósimo  

215. Sérgio Werneck 

216. Raimundo Bezerra  

217. José Geraldo  

218. Álvaro Antonio  

219. Irapuan Costa Junior  

220. Roberto Balestra  

221. Luiz Soyer  

222. Naphali Alves de 

Souza  

223. Jalles Fontoura  

224. Paulo Roberto Cunha  

225. Pedro Canedo  

226. Lucia Vania 

227. Nion Albernaz 

228. Fernando Cunha  

229. Antonio De Jesus  

230. Oscar Corrêa  

231. Mauricio Campos  

232. Francisco Carneiro  

233. Meira Filho  

234. Marcia Kubitscheck 

235. Aécio De Borba  

236. Bezerra De Melo  

237. Maria Lúcia 

238. Maluli Neto  

239. Carlos Alberto  

240. Gidel Dantas  

241. Adalto Pereira  

242. Annibal Barcelos  

243. Geovani Borges  

244. Eraldo Trindade  

245. Antonio Ferreira  

246. Luiz Eduardo  

247. Eraldo Tinoco  

248. Benito Gama  

249. Jorge Viana  

250. Angelo Magalhaes  

251. Leur Lomanto  

252. Jonival Lucas 

253. Sergio Brito  

254. Waldeck Ornelas 

255. Francisco Benjamin  

256. Etevaldo Nogueira 

257. João Alves 

258. Francisco Diogenes  

259. Antonio Carlos Mendes 

Thame  

260. Jairo Carneiro  

261. Rita Furtado 

262. Jairo Azi 

263. Fabio Baunheitti  

264. Feres Nader  

265. Eduardo Moreira  

266. Manoel Ribeiro  

267. Jose Melo 

268. Jesus Tajra  

269. Antonio Carlos Franco 

270. Miraldo Gomes  

271. João Machado 

Rollemberg 

272. Wagner Lago 

273. José Carlos Cautinho  

274. Eliel Rodrigues  

275. Max Rosermann 

276. Carlos de Carli 

277. Arnaldo Martins  

278. Mauro Borges  

279. Cesar Cals Neto  

280. Fernando Gomes 

281. Evaldo Gonçalves  

282. Raimundo Gomes  

283. Érico Pegoraro 

284. Francisco Coelho  

285. Albano Franco  

286. Sarney Filho  

287. Odacir Soares 

 

 
Justificativa:   

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

   CAPÍTULO I 
SEÇÃO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 171 ("caput"), incisos I e II, §§ 1º e 2º; Art. 172 ("caput") incisos I, II e III, alíneas "a", “b" e "c"; Art. 
173 ("caput"); Art. 174 (“caput") e seu Parágrafo único; Art. 175 ("caput"), § 1º, incisos I e II, § 2º, incisos I e II; Art. 176 
("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso 111 do Art. 171. 
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SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 177 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" e "b"; inciso IV; 
Art. 178 ("caput"), incisos I e II, alíneas "a", "b", "c" e "d", §§ 1º, 2º e 3º; Art. 179 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 180 ("caput"); 
Art. 181 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 177 (Emenda n 2 1814-9, Cid Carvalho). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 182 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, §§ 1º, 2º e 3º , incisos I e II, §§ 4º , 5º e 6º; Art. 183 
("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 184 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 7º , 8º e 9º, incisos I e II, §§ 10 e 11, incisos I e II, 
alíneas "a" e "b", inciso III, §§ 12 e 13, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 184. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 185 ("caput"), incisos I, II e IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 185, inciso III. 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 186 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 187 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V, Parágrafo único, incisos I e 
II; Art. 188 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b" e "c", inciso II, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 189 ("caput"); Art. 190 ("caput"), incisos I, II e III 
e seu Parágrafo único; Art. 191 ("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 189. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 194 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e III e §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e II, e § 7º; Art. 
195 ("caput"), §§ 2º e 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", incisos II e III, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º; Art. 196 ("caput"), incisos I, III, IV, V, VI, 
VII, VIII e IX, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 197 ("caput"); Art. 198 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do § 3º do Art. 194; § 1º do Art. 195 (Emenda nº 1907-2, José Serra); inciso II do Art. 196. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00012 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão:  
"petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gases dele derivados, e',  
da alínea "b', do inciso X, do § 2o. do Art. 161, do texto. 
Justificativa 
Pelo texto, compete aos Estados instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias.  
Sucede, contudo, que a alínea b, do inciso X, do § 2º, do Art. 161, em combinação, exclui a incidência do ICM sobre 
operação que destine, a outros Estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, além de energia elétrica.  
Julgamos imprópria e prejudicial ao Nordeste a isenção, exceto no que toca à energia elétrica, porquanto haverá uma 
sangria de receitas fiscais em vários Estados produtores. Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Sergipe, para 
ficarmos apenas na Região Nordestina. 
Com efeitos, com a supressão que propomos, o ICM, outrossim, incidirá sobre operação que destine, a outros 
Estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e dele derivados, à exceção, todavia, de energia 
elétrica.  
A tributação tem o condão de contemplar o produtor em cujo o solo há a riqueza, devendo-se excluir, naturalmente, 
os casos de bitributação.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 883  

 

Parecer:   
   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00027 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do Projeto de Constituição (B), o inciso II, do Art. 161, onde se lê:  
Art. 161 - ................................  
I - ........................................  
II - adicional de até cinco por cento do que  
foi pago a União, por pessoas físicas ou  
jurídicas, domiciliadas nos respectivos  
territórios, a título do imposto previsto no Art.  
159, III, incidente sobre os lucros, ganhos e  
rendimentos de capital. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t 00048-1. 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se do texto da alínea "b", do inciso X, do § 2o. do art. 161 a expressão "e energia elétrica". 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00048 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se do Inciso II do art. 161 do Projeto de Constituição "B' a expressão "físicas ou'. 
Justificativa 
A presente Emenda Supressiva tem por objetivo excluir as pessoas físicas de incidências do acidental ao imposto de 
Renda que poderá ser instituído pelos Estados e Distrito Federal, nos termos do inciso II art. 161 do Projeto de 
Constituição.  
A emenda ora proposta se justifica por várias razões, conforme passaram a indicar. 
Inicialmente, cabe assinar que a adicional, cuja criação é automática pelo supracitado dispositivo, representa, sem 
dúvidas alguma, mais uma sobrecarga para as pessoas físicas contribuintes do Imposto de Renda, inclusive os 
assalariados que possuem rendimentos de capital, os quais, depois de suportarem mensalmente a incidência desse 
tributo na fonte, durante o ano-base, muitas vezes ainda têm de pagar a diferença de imposto apurada na 
declaração, acrescida de pesada correção monetária que, pela legislação vigente, é aplicada a partir de janeiro do 
exercício financeiro.  
Além da carga tributária decorrente do Imposto de Renda, vale lembrar a que é representada pelos impostos 
chamados indiretos – principalmente o IOF e o IPI – que, adicionados aos preços das mercadorias e produtos, atinge 
indiferentemente a todos os contribuintes, pessoas físicas, onerando mais pesadamente os das classes da renda 
baixa e média.  
A implantação e administração do adicional, além de construir mais uma sobrecarga para os contribuintes, pela 
diminuição de seu patrimônio, implicará certamente a criação de novas obrigações acessórias que eles terão de 
satisfazer juntamente com aquelas já exigidas pelas legislações do Imposto de Renda e as de outros tributos.  
Não obstante as normas sobre domicílio tributário constantes no CTN (art. 127 da Lei nº 5.172/88), é de se salientar, 
ainda quando à administração do gravame, as dificuldades que surgirão em decorrência da mudança de domicilio 
dos contribuintes, pois estes têm plena liberdade para escolher seu domicilio, podendo, portanto, fixá-lo em Estado 
onde não haja sido criado o adicional. 
Ademais, sabendo-se que o Imposto de Renda incide sobre a totalidade dos rendimentos provenientes do trabalho e 
de capital, fácil é inferir que ocorrerão, na administração do adicional, problemas de difícil solução nos casos de 
contribuintes com rendimentos de capital sujeitos à tributação unificada na declaração, inclusive mesclados os 
rendimentos de trabalho (sobre os quais não incide o adicional). Em tal hipótese, qualquer alteração que se 
introduzisse na legislação do Imposto de Renda implicaria certamente restrições aos contribuintes, que se veriam 
impossibilitados de gozar das formas opcionais de tributação atualmente admitidas pela mencionada legislação.  
Em fase de todos esses óbices e problemas que tornam descabida e inteiramente contraproducente a tributação das 
pessoas físicas pelo adicionar previsto no inciso II art. 161 do Projeto de Constituição – Devemos, portanto, restringir-
se apenas as pessoas jurídicas -, oferecemos a presente Emenda, esperando que os seus ilustres pares a aprovem 
por ser medida que atende plenamente aos princípios da justiça fiscal.  
Parecer:   
   A presente emenda tem por objetivo impedir que as pessoas físicas venham a sofrer a incidência do adicional de 
imposto de renda de até 5%, que o Projeto autoriza os Estados a instituir. Creio que a proposição, ao limitar o campo 
de incidência do imposto, aperfeiçoa o Projeto.  
Ademais, é de lembrar que a cobrança desse adicional sobre rendimentos proporcionados por locação de imóveis é 
impraticável, ressalvada profunda alteração no formulário de declaração de rendimentos para fins de cálculo do 
gravame, o que representará a adição ao aumento da carga tributária de transtornos burocráticos para o 
contribuinte.  
Sou pela aprovação da proposta. 
   
   EMENDA:00050 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o Inciso II do art. 161 do Projeto de Constituição B, que outorga aos Estados  
e ao Distrito Federal a possibilidade de se instituir adicional de Imposto sobre a Renda. 
Justificativa 
A inovação deve ser repudiada por diversos motivos. 
O Imposto de Renda no Brasil é tradicionalmente Imposto União. A ampliação de sua abrangência para Estados e o 
Distrito Federal cria problemas de administração do imposto. 
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O adicional beneficiaria somente os estados mais ricos se concentra a parte mais expressiva da arrecadação do 
Imposto de Renda. Os estados mais pobres teriam dificuldades em instituir e adicional, seja pela inexistência de 
matéria tributável expressiva, frente aos custos de arrecadação, seja pela inconveniência de elevar mais a crença 
tributária em seus territórios.  
Por último, o contribuinte brasileiro, já tão mostrado pela elevada carga de impostos, tornar-se-ia, provavelmente, o 
único povo do mundo a pagar imposto sobre o imposto.  
São essas razões que nos impelem a recomendar a supressão do inciso II do art. 161 do atual Projeto de 
Constituição, perverso ao contribuinte e injusto em relação aos Estados menos favorecidos ao Brasil.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t 00048-1. 
   
   EMENDA:00057 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 161 inciso II 
Justificativa 
1º Já existe o IR cobrado pela União ás Pessoas físicas e jurídicas domiciliados no território nacional.  
2º O art. 171 § 1º estabelece, o primeiro geral, e os impostos, - “respeitado os direitos individuais e nos termos da lei” 
– identificação “o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”. 
3º O inciso III do art. 182 (correspondente art. 182 projeto “A” caput) diz que compete à União instituir impostos sobre 
“a renda e proventos de qualquer natureza”.  
4º No 184  § 1º permite os Estados e o Distrito Federal “instituir adicional ao imposto de que trata o art. 182, inciso III, 
incidente sobre lucros , ganhos e rendimentos de capital até o limite de 5%. “A palavra adicional é mero artificio. O 
que se consagra mesmo é a atribuição, de imposto previsto nos dispositivos citados acima. Uma determinação 
injusta e cruel, repudiada pela jurisprudência de nossa corte suprema através dos tempos Suprimir este dispositivo é, 
isto sim, uniformizar o imposto de renda, com único, e não diversificar pelos Estados e Distrito Federal, cobrando da 
mesma pessoa duas vezes o que não é justo. Se não é justo não pode ser constitucional.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t00048-1. 
   
   EMENDA:00164 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
01) Suprimir a alínea b) do inciso X do Art. 161  
02) Suprimir  
Art. 161,  
inciso X,  
Alínea b) - Sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; 
Justificativa 
03) Para os Estados produtores de petróleo a seus derivados, bem como para os produtores de energia elétrica, é 
extremamente prejudicial e não incidência de impostos quando esses produtos se destinam a outros Estados. 
Parecer:   
   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
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A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00181 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea II do artigo 161, que cria o Imposto de Renda a ser cobrado pelos Estados. 
Justificativa 
O Imposto de Renda, pelas suas características, deve ficar totalmente concentrado na União. Estabelecer um 
adicional de 5% sobre o rendimento de capital implica em dois fatores inteiramente desaconselháveis.  

1. Aumenta a carga tributária, já tão elevada no Brasil, prejudicando o cidadão; 
2. Trará dificuldades ao necessário desenvolvimento do sistema de poupança interna, prejudicando em última 

análise, o próprio Estado que vier adotá-lo, pois nesta hipótese, o investidor tratará de buscar aplicar num 
Estado vizinho, onde não haja a referida cobrança.  

Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t00048-1. 
  
  
   EMENDA:00212 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se da alínea a, do inciso X, parágrafo 2o., do artigo 161, do Projeto de  
Constituição (B), 1o. Turno, a expressão  
"excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar". 
Justificativa 
A Supressão da frase acima visa a dar um tratamento igualitário a produtos (semi) industrializados, que são 
exportados e que dependem apenas da embalagem final e dos rótulos pateteados. 
No caso da agroindústria, entre inúmeros, a pasta do chocolate, já teve a industrialização ocorrida e é vendida no 
exterior misturada com os diversos sabores, faltando apenas a forma e a embalagem.  
Outro produto é o açúcar, elaborado no País desde a colheita até a industrialização, faltando apenas o 
branqueamento (que representa apenas 5% do custo final) e que é comprado no Brasil pelas grandes refinarias 
estrangeiras. 
São citados ainda o papel bobinado, o tecido sem estamparia, a área metalúrgica, etc.  
Parecer:   
   A exclusão dos produtos semi-elaborados definidos em lei complementar da imunidade do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, relativa a operações que destinem ao exterior produtos industrializados, é matéria 
que foi objeto de acordo de lideranças realizado no primeiro turno de discussão e votação.  
A supressão proposta, portanto, fere o referido acordo, não cabendo, assim, a sua acolhida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00334 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso II do Art. 161 
Justificativa 
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Sob a alegação de se destinar maiores recursos aos Estados e ao Distrito Federal a norma contida no artigo penaliza 
mais uma vez o contribuinte. Permitir a instituição de um adicional de até 5% sobre lucros, ganhos e rendimentos de 
capital para os Estados e DF não é o caminho correto para atender as necessidades das unidades federativas e o 
DF. O que os Estados e o DF precisam é diminuir suas pensadas máquinas administrativas. O atual projeto já 
beneficiou os Estados e o DF na distribuição das rendas.  
Há que se poupar o contribuinte de mais uma contribuição coercitiva indesejável.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t00048-1. 
   
   EMENDA:00350 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o item II do artigo 161 
Justificativa 
Além do abusivo ônus que esse dispositivo representa para o contribuinte, existe grotesca impropriedade técnica: 
adicional é acessório; o principal é o imposto de renda, cuja instituição e cobrança é feita pela União. Como admitir-
se, então, que os Estados e o Distrito Federal passam a cobrar “adicional” sobre “alheio” ? Não existe precedente no 
Direito Tributário brasileiro autorizando cobrança de adicional ou mesmo algum tributo que tenha por fato gerador 
outro tributo cobrado por governo de nível diverso.  
Ademais, seria tolerar a dualidade de ação fiscal sobre o mesmo tributo, já que os Estados e o D. Federal para 
buscar aumento de sua arrecadação no que toca esse Adicional teria, antes de mais nada, definir sonegação ou falta 
de arrecadação do principal, no caso, o imposto de renda.  
É bom lembrar que muitas vezes a União se serve da tributação do I.R. incidente sobre lucros, para ela mesma 
instituir adicional, como já existe atualmente; ou sobre ganhos a rendimentos de capital como forma de política 
monetária, igualmente tantas vezes verificada.  
A cobrança desse adicional pelos Estados e o Distrito Federal, por certo, que poderá inibir ou atrapalhar a União na 
sua liberdade de ação no campo da política tributária.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t00048-1. 
   
   EMENDA:00388 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   No art. 161, X, "b" - suprimir a expressão:  
"petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados, e..." 
Justificativa 
Trata-se de uma discriminação contra os Estados produtores desses bens, valendo ressaltar que os demais 
produtos, como o álcool, cuja produção do Estado de São Paulo representa 2/3 da produção nacional, serão 
normalmente tributados nas operações interestaduais.  
Lembre-se que, ao tempo do IVC, os Estado cobravam esse imposto sobre as operações com combustíveis líquidos 
e gasosos; portanto, existe experiência acumulada acerca de tal imposição, que historicamente pertencia aos 
Estados. 
Além disso, o petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos são mercadorias como outras quaisquer, de modo que a 
regulamentação da prática impositiva não exigira esforço de adaptação, quando comparada com o sistema vigente. 
A norma, se mantida, será prejudicial não só aos Estados produtores de petróleo (RJ, BA, SE, AL, RM, AM, e ES e 
futuramente, o Estado do Paraná), mas, também, aos seus municípios, pois a estes serão destinados 25% do 
produto da arrecadação do imposto.  
No campo técnico, a emenda supressiva conta com o apoio não só da PETROBRÁS SA, como das 
DISTRIBUIDORAS, conforme foi demonstrado por ocasião do Seminário realizado de 07 a 10 do mês de junho 
próximo passado, pelo Ministério da Fazenda, levando-se em consideração as seguintes razões: 

1. Garantir o princípio da não-cumulatividade. Os Estados consumidores e não produtores não seriam 
prejudicados porque haveria em favor deles a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 
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Em contraposição, as DISTRIBUIDORAS alegam que a não cobrança implicaria na possível eliminação da 
equalização de preços de gasolina, do diesel, do querosene iluminante, do GLP, para algumas localidades, em 
decorrência da diferença de alíquotas; 

2. Beneficiar os Estados produtores e não refinadores com a arrecadação do ICMS, relativamente à 
transferência do petróleo produzindo em seus territórios para os Estados onde se localizam as refinarias Ex: 
RA, SE, AL e ES, 

3. Eliminar a possibilidade de acumulo de crédito do ICMS pago na importação, corresponde à quantidade a ser 
transferida para outro Estado, 

4. Impedir que o álcool anidro, saindo de um Estado com a incidência do ICMS, seja adicionado à gasolina A 
em outro Estado e retorne para consumo no Estado originário, sob a forma de gasolina C, sem a incidência 
do tributo, e acabar com a discrepância manifesta na parte final do § 4º, totalmente antieconômica para 
consumidores e contribuintes, pois acarreta absorção do custo do imposto pago na operação anterior ou 
aumento dos preços dos combustíveis e ,lubrificantes, na produção dos estornos de créditos do IR.  

Parecer:  
A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00399 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá ao texto do art. 161, "b" a seguinte redação:  
"b) operação relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestação de serviços de  
comunicação e de transporte interestadual e  
intermunicipal, ainda que as operações e as  
prestações se iniciem no exterior". 
Justificativa 
Pretende-se com a emenda respeitar o objetivo do novo Sistema Tributário, que é o de entregar à responsabilidade 
dos Estados a parcela da tributação sobre a comunicação e o transporte que anteriormente pertencia à União, 
deixando com os Municípios a parte que desde 1967, lhes pertencia.  
Parecer:   
   A distribuição das competências, prevista no sistema tributário proposto no Projeto, obedece a critérios desejá-  
veis de proporcionalidade das receitas tributárias, que devem caber a cada esfera de poder político.  
A ampliação do campo de incidência do imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza em detrimento 
daquele do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, de competência dos Estados e do Distrito Federal, 
geraria desequilíbrio na proporcionalidade proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00414 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   CORREÇÃODE LINGUAGEM  
Corrija-se a linguagem das alíneas "a'' e "b'' do inciso VII, do § 2, do Art. 161 (Título  
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VI, Capítulo I, Seção IV do Projeto de Constituição B), para dar a seguinte redação:  
"VII - em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a consumidor final  
localizado em outro Estado, adotar-se-á:  
a) - a alíquota interestadual, quando o destinatário for pessoa jurídica;  
b) - a alíquota interna, quando o destinatário não for pessoa jurídica.'' 
Justificativa 
O texto cuja redação se pretende corrigir resultou da aprovação pelo Plenário da Sistematização da Emenda  
ES 29849-6, do Constituinte TADEU FRANÇA, redigido no momento em que havia proposta incorporando todos os 
serviços à base de cálculo do ICM. Partindo desse pressuposto a referida Emenda visava inclusive as operações 
interestaduais que destinavam bens do ativo fixo e para uso e consumo para empresas de todas as espécies, 
inclusive para as prestadoras de serviço. Ora, como os serviços hoje tributados pelos Município permaneceram na 
competência Municipal há que se fazer a necessária correção de linguagem para que o texto alcance o fim colimado 
e dê o mesmo tratamento as operações interestaduais que destinem bens as empresas prestadoras de serviços e as 
demais empresas. 
O espírito do texto é fazer com que todas as operações interestaduais que destinam a empresas bens para uso ou 
consumo destinado ao ativo permanente -  reste um diferencial de imposto para o Estado comprador. 
Frise-se que o ICM é um imposto indireto suportado pelo consumidor utilizador ou fruidor do bem adquirido. 
Se acolhida a presente emenda o dispositivo em análise alcançará plenamente o seu objetivo: visa ele beneficiar 
sobretudo os Estados consumidores (principalmente do Norte/Nordeste) sem aumentar a carga tributária. Pois, hoje, 
quando São Paulo vende bem de capital ou de uso ou de consumo para uma empresa do Piauí, ao fazê-lo São Paulo 
cobra 17%, ficando com todo o imposto pelo novo texto “sub examine” São Paulo, em tais operações, ficará com 12% 
do imposto sobrando um diferencial de 5% para o Estado de destino, Piauí, no caso. 
Corrija-se, pois, a linguagem, fazendo com que o dispositivo alcance, em sua plenitude, o fim colimado. 
Parecer:   
   A "correção de linguagem" proposta pelo nobre Autor da Emenda não melhora, o conteúdo das alíneas "a" e "b" do  
inciso VII do § 2o. do Art. 161.  
A condição de contribuinte do imposto de que trata o artigo 161, inciso I, alínea "b", independe de sua caracterização 
como pessoa jurídica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00439 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO SANCHO (PDS/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do "caput" do artigo 161 do Projeto de Constituição (redação para o 2o. Turno). 
Justificativa 
A instituição de um adicional do imposto de renda devido aos Estados elevará, mais uma vez, a carga tributária 
suportada pelos contribuintes.  
Além do mais, gerará dúvidas e controvérsias no que tange à competência impositiva dos diversos Estados 
federados, perturbando, assim a normalidade da atividade econômica.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t 00048-1. 
   
   EMENDA:00570 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do Projeto de Constituição "B", a expressão e energia elétrica da letra b) do inciso  
X do parágrafo 2º do Art. 161, ficando  
Art. 161 .......................................  
§ 2º  
X  
........................................  
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b) sobre operações que destinem a outros  
Estados petróleo, inclusive lubrificantes,  
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. 
Justificativa 
A imunidade tributária inserida casuisticamente no projeto da Constituição representa uma clara e inequívoca 
discriminação conta os Estados produtores de energia elétrica que inundam, alugam e perdem enormes porções de 
seus territórios, muitas vezes para atender não as suas necessidades de energia elétrica, mas e principalmente à 
demanda dos grandes centros industriais do País, ricos, desenvolvidos e cada vez mais ávidos de energia. Na 
realização de empreendimentos hidroelétricos tem havido significativa participação dos Estados, com sacrifício de 
seus recursos escassos – que poderiam ser aplicados em outras áreas, como saúde, educação, etc. – favorecendo 
os Estados de maior consumo.  
O que se verificará, na prática, é a venda de energia elétrica de estados industrialmente menos desenvolvidos para 
os grandes centros industriais completamente isenta de qualquer tributo, na contrapartida, porém, quando os Estados 
produtores de energia elétrica adquirirem produtos industrializados dos importadores de energia, o farão pelos custos 
de produção mais todos os tributos que os Estados ricos terão efeitos de agregar ao valor dos produtos. Ou seja, 
continuará havendo uma injusta transferência de renda dos estados mais pobres para os mais desenvolvidos.  
A questão de tributar ou não a energia elétrica transferida entre estados deveria ser deixada para discursão e 
aferição em leis ordinárias e em acordos entre os interessados. É inadmissível inserir-se ao texto constitucional uma 
imunidade que é tecnicamente errônea, socialmente injusta e absolutamente inadequada e incabível como redação 
constitucional.  
Parecer:   
   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00602 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do art. 161:  
" - adicional de até cinco por cento do que  
for pago à união por pessoas físicas ou jurídicas  
domiciliadas nos respectivos territórios, a título  
do imposto previsto no art. 159, III, incidente  
sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital." 
Justificativa 
O progresso da humanidade está marcado pela luta para a limitação do poder de tributar do Estado. O objetivo é 
reduzir o valor e o número de tributos cobrados. Qualquer acréscimo é um retrocesso que dificulta a conveniência do 
Brasil com a modernidade.  
O Imposto de Renda, provavelmente o mais justo dos impostos deverá ser adotado de forma simples, racional e 
objetiva e não deverá ser fato gerador de outro tributo cobrado por entes distintos – a União, o Estado e o Distrito 
Federal. 
Caso seja objetivo – e é recomendável que assim o seja – premiar o Estado com uma participação do Imposto sobre 
a Renda gerado em sua base territorial, a lei determinará que um percentual do tributo seja creditado 
automaticamente para o Estado ou Distrito Federal pela instituição recebedora por ocasião do pagamento. Além do 
mais, já existe uma participação do Estado e mecanismos eficiente que permitem esta participação. Maneira simples 
e eficientes, econômica e desburocratizante, que atenderá os objetivos sem o sacrifício do contribuinte, que não 
ficará exposto a novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t 00048-1. 
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   EMENDA:00641 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Art. 161, § 2o., inciso X, alínea a.  
Suprima-se da alínea a seguinte expressão:  
"... excluídos os semi-elaborados..." 
Justificativa 
Se adotada a supressão aqui apresentada, o setor industrial de semi-elaborados  passará a contar com a proteção 
de lei, cuidando-se, assim, para que não fique ameaçada sua auto-sustentação. 
O imposto sobre a circulação de mercadorias pesa sobremaneira no setor dos semi-elaborados, cujas empresas, de 
modo geral sem o necessário capital de giro, se veem às voltas com a dificuldade de recursos.  
Parecer:   
   A exclusão dos produtos semi-elaborados definidos em lei complementar da imunidade do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, relativa a operações que destinem ao exterior produtos industrializados, é matéria 
que foi objeto de acordo de lideranças realizado no primeiro turno de discussão e votação.  
A supressão proposta, portanto, fere o referido acordo, não cabendo, assim, a sua acolhida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00822 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir o Parágrafo II do Artigo 161 (que estabeleceria um Imposto de Renda Estadual) 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A distribuição das competências, prevista no sistema tributário proposto no Projeto, obedece a critérios desejá-  
veis de proporcionalidade das receitas tributárias que devem caber a cada esfera de poder político.  
A supressão proposta traria desequilíbrio na proporcionalidade adotada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00885 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Art. 161 – II 
Justificativa 
O dispositivo cuja supressão se propõe confere aos Estados a faculdade de criar adicional sobre o imposto de renda 
pago à União por pessoas físicas ou jurídicas, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.  
A fonte de receita estadual por esse modo criada, apresenta características econômica e eticamente perversas. Por 
um lado, é evidente que dela se beneficiarão os Estados mais desenvolvidos, onde o encargo adicional não afastará 
investimentos, em razão de outras vantagens locacionais que os favorecem. Nos Estados menos desenvolvidos, ao 
contrário esse novo ônus afastará novos investimentos, por esse modo aprofundado o fosso entre regiões ricas e 
pobres. 
Por outro lado, riquezas geradas em Estados subdesenvolvidos contribuirão para aumentar as receitas nos Estados 
desenvolvidos, onde são domiciliadas pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas com ganhos, lucros e rendimentos de 
capital. Como é notório e os dados da Receita Federal confirmaram, essas Empresas e seus Diretores e acionistas 
têm sua sede na área desenvolvida do País, ainda quando sua atividade produtiva se verifique na área não 
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desenvolvida, como é o caso das empresas mineradoras ou mesmo das sucursais e filiais de grandes grupos 
econômicos que operam em todo o território nacional. 
Além disso, ao ocupar um espaço tributável, os Estados economicamente mais poderosos impedem que esse 
espaço seja ocupado pela União. Com isso, deixa de funcionar a norma do Art. 165, que reparte entre Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios, além de regiões inteiras, quarenta e sete por cento do imposto de renda 
arrecadado pela União.  
A supressão impõe-se, portanto, para estabelecer objetiva e eficazmente, o intuito constitucional, reiteradamente 
expresso, de reduzir desigualdades regionais. A sua manutenção contributiva para agravá-las, frustrando aquele 
objetivo.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t 00048-1. 
   
   EMENDA:00888 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Art. 161 - Parágrafo 2o. - Inciso X - Alínea "b" 
Justificativa 
A imunidade concedida no dispositivo a ser suprimido penaliza, injustificadamente, os Estados produtores de petróleo 
e derivados, e de energia elétrica. 
A imunidade não encontra, em outros dispositivos, contrapartida em favor dos Estados importadores de bens finais 
de consumo de bens de capital de que eles necessitam para investimentos reproduzidos. 
Em todas essas hipóteses os Estados produtoras, industrializados e desenvolvidos, cobram integralmente o ICMS 
pela venda daqueles bens. 
O tratamento discriminatório não apenas consagra desigualdades regionais pré-existentes, como concorrerá para 
agrava-las. Configura-se, desse modo, a relação de dependência de caráter colonialista, inter-regional, incompatível 
com os princípios fundamentais de desenvolvimento, erradicação da pobreza e redução das desigualdades entre as 
pessoas e as regiões, impedindo a construção de uma sociedade justa e solidária (v. Art. 3º). 
Parecer:   
   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00943 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do inciso X do Art. 161 do Título VI, Capítulo I, Seção IV do Projeto  
de Constituição "B". 
Justificativa 
Dezessete Estados pleiteiam a supressão do presente dispositivo. 
Entre eles: Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Pará, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espirito Santo e 
Paraná. Na verdade poucos constituintes, embora influentes junto ao relator, teimosamente insistem em manter esse 
casuísmo (o maior de todo o Projeto).  
Entre outras, a não incidência do novo ICM na “exportação” de Petróleo, combustíveis dele derivados e energia 
elétrica de um Estado para outro, é inaceitável: 
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1º) porque é tecnicamente injustificável, consagra a incidência na porta de consumo (principio repudiado pela própria 
constituinte ao remodelar o ICM: se todos os produtos deverão ser tributado na origem e no destino porque petróleo, 
combustíveis derivados e energia compõe exceções a regra?); 
2º) porque é injustificável política e economicamente por beneficiar Estados Consumidores (mais fortes 
economicamente) em detrimento de Estados Produtores (mais fracos, mais carentes de receitas. Como a não 
incidência se limita às remessas de um Estado para outro, tais produtos (petróleo, combustíveis e energia elétrica) 
não serão tributados na origem mas serão tributados na distribuição interna pelo Estado de destino. Assim os Estado 
que remetem petróleo e energia elétrica para São Paulo não receberão (os remetentes) um centavo de imposto, 
enquanto São Paulo ao redistribuir internamente tais produtos ira tributá-los.  
Não precisa ser tributarista para sentir que essa não incidência implicará em centralização de receitas no Estado de 
São Paulo, o maior importador de petróleo e o maior consumidor de energia elétrica e combustíveis do país. O Rio de 
Janeiro, cuja plataforma responde por 60% da produção de petróleo nacional, remete esse produto para São Paulo e 
a consequência é a seguinte: O Rio de Janeiro não ficará com um centavo de imposto enquanto São Paulo 
industrializará (refilhará)  esse produto e ao distribuir internamente para consumo tributará e ficará com todo o 
imposto. O mesmo acontecerá com a energia que São Paulo hoje recebe de Minas Gerais e do Paraná.  
Está em fase conclusiva a hidroelétrica de XINGÓ que fará de Alagoas e Sergipe grandes exportadores de Energia 
Elétrica para Estados mais fortes economicamente. Todos sabemos que a reserva hidro-energética do país está no 
Norte também detentor de grandes reservas petrolíferas que, segundo a Petrobrás, já a partir de 1989 entrarão em 
fase produtiva (bacias petrolíferas de Urucum, Marajó e outros). Isto para não citar que diversos Estados do 
Nordeste, Bahia, Alagoas e principalmente o Rio Grande do Norte (este grande produtor) exportam petróleo para 
outros Estados. É justo subtrair renda dessas regiões ou dessas Estados para locupletar Estados mais fortes 
economicamente? 
Frise-se, sobremais, que a tributação na origem e no destino reparte a receita entre o Estado de origem e o de 
destino. É o que ocorrerá se esse dispositivo for suprimido. A própria PETROBRÁS prepara documento técnico 
sustentado que a tributação apenas internamente no Estado de destino causará sérios transtornos à distribuição de 
combustíveis no país. 
Em homenagem à técnica e â JSUTIÇA, suprima-se tal dispositivo. 
Parecer:   
   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00949 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Título VI, Seção IV, art. 161, § 2o, incisos I e II  
Suprima-se do referido dispositivo a  
expressão "... ou prestação de serviços..." e "ou  
prestações", respectivamente, para der a seguinte redação.  
"§ 2o. - O imposto previsto no inciso I, "b", atenderá ao seguinte:  
I - será não-cumulativo, compensando-se o  
que for devido em cada operação relativa à  
circulação de mercadorias com o montante cobrado  
nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou o Distrito Federal;  
II - a isenção ou não-incidência, salvo  
determinação em contrário da legislação:  
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes;  
b) acarretará a anulação do crédito relativo as operações anteriores". 
Justificativa 
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A Emenda ora proposta tem por finalidade deixar inteira liberdade à lei complementar para regular a extensão dos 
créditos relativos à prestação de serviços. 
A inclusão dos serviços no âmbito do ICM é uma experiência nova, não se sabendo ainda em que condições os 
serviços devem gerar créditos para serem compensados com débitos referentes à circulação de mercadorias, nem 
tampouco, qual seria o impacto de tais créditos. Não seria, assim, prudente a existência de disposição constitucional 
sobre o assunto, pois poderia impossibilitar as adaptações que viessem a ser revelar necessárias. 
Acrescente-se, sobremais, que projeto atribui “a lei complementar a função de disciplinar o regime de compensação 
do imposto. (Art. 161, XII, b). 
Parecer:   
   A inclusão da prestação de serviços na base de cálculo de impostos sobre a circulação de mercadorias (e 
serviços), a despeito de ser proposta nova no País, é experiência vivenciada, há mais de duas décadas, pelos países 
europeus, com relação aos seus impostos sobre o valor agregado ou adicionado. A não-cumulatividade, inclusive no 
que tange aos serviços é característica comum a todos esses impostos, sem exceção, não havendo notícia de 
quaisquer fatos que possam recomendar a não adoção desse critério.  
As louváveis preocupações do eminente Autor da Emenda, que o levaram a propor a supressão dos serviços da 
sistemática da não-cumulatividade do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, nos parecem, pois, infundadas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00968 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 161., inciso II  
Suprimir o inciso II do art. 161, integralmente. 
Justificativa 
A carga tributária incidente sobre a sociedade brasileira, a despeito de dados oficiais divulgados, é das mais altas do 
mundo. 
Agrava-lhe o maléfico efeito direto decorrente das altas alíquotas, e que já a coloca no pódio dos países de impostos 
mais caros, o tributo indireto imposto a cada cidadão, indiscriminadamente, pela incidência brutal da inflação que 
corrói o salário e o poder de compra dos menos aquinhoados assalariados em geral, pequenos e médios 
empresários, não lhe escapando à sanha arrecadadora também os de maior porte, as forças responsáveis pela 
grande produção de bens e serviços, o que, de per si, justifica o não aumento do elenco de tributos já vigentes. 
A expansão da competência ao Estado (art. 161, II) onde privativa da União, fosse fruto de partilha do poder de 
tributar, com fins distributivos, seria louvável. Da forma como aprovada, porém, será tributo a mais a pesar sobre o 
cidadão, já cobrado por outra esfera (bis-in-idem) e, o pior, em novo aumento da pesada carga tributária imperante. 
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t 00048-1. 
 
   
   EMENDA:01082 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Art. 161, inciso II:  
Suprima-se todo o inciso, o qual tem a seguinte redação:  
"II - adicional de até cinco por cento do  
que for pago à União por pessoas físicas ou  
jurídicas domiciliadas nos respectivos  
territórios, a título do imposto previsto no art.  
159, III, incidente sobre lucros, ganhos e  
rendimentos de capital." 
Justificativa 
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A previsão de cobrança, contida no dispositivo cogitado para supressão, representa, ao final, mais uma sangria aos 
já mencionados bolsos dos contribuintes, além de ferir o princípio consagrado de não se tributar duplamente o 
mesmo rendimento.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t 00048-1. 
 
   
   EMENDA:01133 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do item III do § 2o. do art. 161  
da Seção IV a expressão inicial "poderá", ficando  
o item assim redigido:  
III - ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços". 
Justificativa 
A seletividade, com base na essencialidade dos serviços e mercadorias, aperfeiçoa o sistema tributário, sendo 
instrumento de justiça fiscal.  
Parecer:   
   A adoção de alíquotas seletivas, em função da essencialidade das mercadorias e serviços torna o imposto sobre  
operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comuni-  
cação menos regressivo, ou seja, mais adequado aos princípios de justiça fiscal.  
A implantação da seletividade, entretanto, implica em tornar a administração do tributo bem mais complexa, exigindo  
períodos mais ou menos prolongados de implantação, dependendo do nível de organização de cada Estado. Por 
essa razão, o Projeto optou pela adoção facultativa da seletividade, pelas Unidades da Federação, que, sem dúvida, 
hão de adotá-la, mais cedo ou mais tarde, de acordo com sua capacidade organizacional.  
A supressão proposta imporia, aos Estados, a adoção imediata da seletividade o que, na prática, poderia inviabi -  
lizar a sua administração fiscal. 
 
   
   EMENDA:01155 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "e" do inciso XII do § 2o. do artigo 161 e o inciso II do § 4o., do artigo 162. 
Justificativa 
A vigente Constituição tem por dispositivo semelhante A União, mediante lei complementar e atendendo relevante 
interesses social e econômico nacional, poderá conceder isenções de impostos estaduais e municipais (§ 2º  
do artigo 19). 
Em qualquer caso, trata-se de injustificada interferência na autonomia legislativa das unidades da Federação. Se o 
pretendido for que a norma a ser concebida (lei, complementar, no caso) tenha aplicabilidade em todo o território 
nacional, atente-se para o conteúdo da alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 161. Esta última regra permite que se 
produza igual resultado, com a vantagem da participação direta das unidades da Federação, especialmente dos 
respectivos poderes legislativos.  
Haveria quem argumentasse que a lei complementar reguladora da forma como serão concedidos incentivos e 
benefícios fiscais tenderá a conferir aos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal competência para que 
firmem convênios (ou outra denominação que se venha das ao instituto) sobre a matéria. Tal argumento, no entanto, 
não pode prosperar. O projeto dispõe no artigo 25, “caput” e § 1º. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. São reservados aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição – (grifamos) Assim, a lei complementar poderá, tão-
só, regular a forma, isto é, o modo pelo qual a unidade da Federação externará a sua vontade (decreto executivo, 
decreto legislativo, lei). Quem dará conteúdo a esta vontade, qual seja, se os executivos, os legislativos ou a 
participação de ambos, é questão de exclusiva competência dos estados. Tal assertiva é reforçada pelo fato da 
alínea “g” do inciso XII do § 2º artigo 161 referir-se a Estado e a Distrito Federal e não a um dos poderes constituídos 
destes (executivo, legislativo ou mesmo o judiciário). Portanto, inexistindo expressa vedação constitucional ou 
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infringência a princípio da carta maior, as constituições (ou leis) estaduais deverão dispor sobre como os estados 
consignarão a sua anuência aos convênios (ou instituto similar) relativos às desonerações tributárias não 
explicitamente definidas na Constituições Federal.  
Derradeira argumentação favorável à permanência do dispositivo vincula-se à pretensa necessidade de manter, a 
nível de União, flexibilidade para o estabelecimento de uma política de tributação de exportações. Igualmente tal 
sustentação não deverá encontrar guarida entre nós, pois este objetivo poderá ser alcançado pelo correto emprego 
da vasta gama de instrumentos de política tributária de que a União terá a disponibilidade, inclusive com maior 
eficácia. As unidades da Federação poderão até seguir uma mesma orientação, mas deliberando vinculadas apenas 
à anuência recíproca, na forma de lei complementar.  
A mesma justificativa em relação à interferência da União aplica-se aos municípios, pois o Projeto dispõe no artigo 
30, “caput”. “O município reger-se-á por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na 
Constituição do respectivo Estado...” O inciso II do § 4º do artigo 162 restringe, desnecessariamente, os princípios de 
competência tributária instituídos no “caput” deste mesmo artigo. 
Parecer:   
   A política relativa ao comércio exterior precisa ajustar-se à dinâmica da economia interna e internacional, razão por 
que se torna difícil estabelecer, a nível constitucional, a abrangência da imunidade das exportações.  
O incentivo e a promoção das exportações de bens e serviços, no entanto, deve ser uniforme, em todo o País, o que  
exige o seu estabelecimento a nível central. Para salvaguardar eventuais abusos, em detrimento dos Estados ou dos 
Municípios, os arts. 161, § 2o., inciso XII, alíneas "e" e "f", e 162, §4o., remetem à lei complementar, sujeita, portanto, 
a "quórum" qualificado, a fixação dos bens e serviços a serem liberados da tributação, assim como a definição da  
abrangência do benefício.  
A supressão pura e simples dos dispositivos citados poderia, portanto, comprometer toda a política de comércio  
exterior e o desenvolvimento da economia como um todo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01215 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea B do Inciso X do Parágrafo 2o. do Artigo 161. 
Justificativa 
Não tem cabimento subtrair as operações interestaduais de petróleo e energia da incidência de ICM, num momento 
em que se fala no fortalecimento tributário dos estados. 
Parecer:   
   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01263 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se, do Art. 161, o inciso II:  
"adicional de até cinco por cento do que for pago  
à União por pessoas físicas ou jurídicas  
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domiciliadas nos respectivos territórios, a título  
do imposto previsto no Art. 159, III, incidente  
sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital". 
Justificativa 
Trata-se de aumento da carga tributária pela adoção de um adicional ao Imposto de Renda, tributo de competência 
federal. Não se justifica mais esse ônus ao contribuinte, já que a perspectiva que se vislumbra é de elevação da 
carga fiscal decorrente do Projeto de Constituição, face à nova reparticipação de rendas proposta, sobretudo quando 
esta irá permitir aos Estados um substancial acréscimo na arrecadação. A criação de novo imposto só fará agravar 
esta perspectiva.  
Parecer:   
   Sou pela aprovação, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2t00048-1. 
 
   
   EMENDA:01320 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do § 1o. do art. 161. 
Justificativa 
Tratar-se de evitar que a fixação das alíquotas máxima do imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de 
quaisquer bens ou direitos pelo Senado Federal seja um elemento de inibição da utilização deste atributo pelos 
Estados como instrumento de justiça tributária, à semelhança do que ocorre na maioria dos países do mundo. 
Parecer:   
   A fixação de alíquotas máximas para impostos estaduais não constitui novidade no País. O imposto mais 
importante do Sistema Tributário Nacional em vigor, que é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias, por exemplo, sempre teve suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal, e nem por isso tal 
competência serviu de elemento inibidor da utilização desse tributo pelos Estados.  
Pelo exposto, não vemos razão para acolher a supressão proposta na Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01474 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b" do inciso X do art. 161 (Título VI, Capítulo I, Seção IV do Projeto de  
Constituição "B"). 
Justificativa 
Trata-se do maior equívoco do Projeto. Com justa razão a maioria absoluta dos Estados da Federação, 
representados pelas respectivas Secretarias de Fazenda, pleiteia a supressão desse dispositivo, sob todos os 
aspectos injustificáveis. 

a) Injustificável lógica e tecnicamente – todas as mercadorias serão tributadas pelo ICM em todas as etapas de 
circulação, tanto na origem quanto no destino, porque petróleo e derivados e energia elétrica devem ser 
exceção? 

b) Injustificável política e economicamente – porque subtrai rendas de Estados mais carentes e as transfere 
para Estados de melhor situação econômica. Como a não incidência se limita ás remessas de um Estado 
para outro, tais produtos (petróleo, combustíveis e energia elétrica) não serão tributados na origem, mas 
serão tributados na distribuição interna pelo Estado de destino. Assim, os Estados que remetem petróleo e 
energia elétrica para São Paulo não receberão um centavo de ICM enquanto São Paulo ao redistribuir 
internamente tais produtos irá tributá-los, e teremos então centralização de receita em São Paulo. Assim, o 
Rio de Janeiro, de cuja plataforma se extrai 60% do petróleo nacional, remete esse produto para São Paulo e 
a consequência é a seguinte o RJ não cobrará imposto enquanto São Paulo (após refiná-lo) ao distribuir 
internamente para consumo irá tributá-lo. O mesmo acontecerá com a energia elétrica que São Paulo hoje 
recebe de Minas Gerais e Paraná.  

Parecer:  
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   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01484 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso II, artigo 161, a palavra "até". 
Justificativa 
A não uniformidade do percentual para a instituição do adicional fatalmente ensejará distorções entre os Estados. 
O novo texto constitucional tem procurado evitar qualquer possibilidade de conflito em matéria tributária envolvendo 
qualquer poder tributante. 
Parecer:   
   O sistema tributário proposto no Projeto optou preferencialmente pela colocação de limites máximos para os  
impostos de competência estadual ou municipal, para deixar maior margem de decisão e de adequação de seus 
tributos às peculiaridades regionais e locais.  
A supressão proposta contraria a opção adotada para o sistema tributário, no seu conjunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01718 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir a alínea "b" do inciso "X", do art. 161 do Projeto "B". 
Justificativa 
O dispositivo que pretendemos suprimir, afronta e agride a técnica adotada na remodelação ICM, de vez que 
consagra a incidência na ponta do consumo.  
Privilegiando os Estados mais fortes, e economicamente desenvolvidos, negando o objetivo consignado no inciso III 
do art. 3º, de redução das desigualdades regionais, o dispositivo contêm odiosa discriminação, desde que, a uns, 
somente atribui os ônus da proteção, enquanto concede e desfrute da arrecadação propiciada pelo consumo da 
energia recebida com isenção tributária.  
Ademais, a constituição, conforme o inciso IV, do mesmo artigo 161, estabelece sistema de segurança para evitar, 
nas operações e prestações interestaduais, que abusos, quer prejuízos que possam decorrer de situações 
conjunturais, mediante atribuição, ao Senado Federal, de poderes para fixar as alíquotas aplicáveis nessas hipóteses 
de incidência. Assim, essa Casa do Congresso, representativa igualitariamente de todas as unidades da Federação, 
deliberando sempre por maioria absoluta, refletirá na fixação das alíquotas, os interesses comuns dos Estados 
produtores e consumidores, podendo mesmo, superar as situações conjunturais pela fixação de alíquota zero, 
enquanto durarem os seus efeitos. 
Parecer:   
   A instalação e o funcionamento de empresas produtoras de petróleo e de combustíveis e de lubrificantes líquidos e 
gasosos dele derivados, assim como de energia elétrica, implica, em qualquer caso, no investimento e na 
transferência de elevados recursos federais para o território do Estado em que se localizam tais empresas. O Estado, 
no caso, não se beneficia somente com o desenvolvimento que a empresa promove em suas imediações, com o 
surgimento de novos empregos e com a crescente fixação dos empregados e de seus familiares em seu território, 
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mas também com as facilidades criadas pela proximidade da energia ou dos produtos gerados nessas empresas.  
Por outro lado é da área do Estado consumidor, que saem todos os recursos que pagam a energia, o petróleo ou os 
combustíveis ou lubrificantes consumidos, inclusive os lucros do produtor. Os Estados desprovidos de tais recursos 
poderiam vir a ter graves problemas econômicos, se a imunidade não persistisse.  
A imunidade tributária que se pretende suprimir é, portanto, justa e não traz prejuízos ao Estado produtor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01770 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso II do artigo 161, a  
expressão "...domiciliadas nos respectivos territórios." 
Justificativa 
Embora possua institutos que lhe conferem determinada autonomia, o direito tributário vale-se dos moldes do direito 
civil para aperfeiçoar seus próprios institutos. Tal é o caso do domicilio tributário pelo Código Tributário, a pessoa 
jurídica de direito privado poderá eleger as formas, pois deverá ser considerado domicilio o lugar onde funcionam as 
respectivas diretorias ou administrações (Código Civil) ou, dito de outra forma, o lugar das respectivas sedes (Código 
Tributário). Ainda afinados, os dois códigos determinam seja considerado domicilio da pessoa jurídica de direito 
privado o lugar onde estiver situado cada estabelecimento, em relação aos atos aí praticados (Código Tributário).  
Diverge a lei tributária, em face do interesse público de que se reveste a relação jurídico-tributária, ao facultar que a 
autoridade administrativa, desde que produza a motivação que se faz indispensável à validade do ato administrativo 
discricionário, recuse o domicílio de eleição quando este dificulte ou impossibilite a arrecadação ou a fiscalização do 
tributo, hipótese em que o domicilio será o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram 
origem à obrigação. 
O adicional de que cuida o inciso II do artigo 161 do Projeto de Constituição (B) é caso especialíssimo de tributo cuja 
hipótese de incidência se realiza pelo pagamento do imposto da União incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos 
de capital. Certamente tal fato ocorrerá no lugar onde possua sede a pessoa jurídica de direito privado e definirá a 
unidade da Federação a que compete a receita tributária correspondente. 
É nesse passo que começam a surgir os inconvenientes para que permaneça no texto constitucional a expressão 
entes referida. Os grandes contribuintes do imposto de renda têm suas sedes nos grandes centros econômicos ou 
políticos e é nestes locais que efetuam o pagamento do imposto. Assim, os Estados periféricos conformar-se-iam 
com o fato de poucos ficarem com a maior parte do potencial de arrecadação do tributo ou a lei complementar 
tributária teria que subverter o secular instituto do domicilio das pessoas jurídicas de direito privado, de modo a 
permitir uma razoável partilha dessa receita tributária.  
O argumento de que, em face da centralização das escritas contábil e fiscal nos estabelecimentos sedes seria 
impossível viabilizar uma melhor partilha desse tributo não é verdadeiro. É inadmissível, isto sim, que cada 
empresário desconheça o resultado que obtêm em cada um dos estabelecimentos de sua empresa. Tanto é assim, 
que determina o encerramento das atividades daqueles estabelecimentos que não produzem os resultados 
esperados. Se tal é o conhecimento do titular da empresa, poderá saber também o fisco, quer por meio de obrigação 
acessória, quer por meio de auditorias.  
Por derradeiro, não se deve ignorar que, em última análise, imposto constitui item de custo para a empresa (esta 
assertiva é corroborada pelo desenvolvimento de técnicas próprias para a racionalização de custos tributários – tax 
planning). Se custo, o imposto será embutido nos preços dos bens e serviços e cobrado em todos os 
estabelecimentos da empresa. Desse modo, por exemplo, em todos os Estados onde houver estabelecimento de 
uma empresa bancária, os contribuintes de fato pagarão tributo que será arrecadado somente pelo Estado onde se 
localizar o domicilio da empresa (sede).  
A expressão em exame, se permanecer no texto, poderá estabelecer perdas tributárias e econômicas para os 
Estados mais carentes de recursos. Ideal seria que a constituição estabelecesse a exata partilha das receitas 
tributárias, visando a equilíbrio desenvolvimento econômico das diversas regiões econômicas do País. Tal já não 
ocorre com os fundos de participação dos Estados e dos Municípios. Portanto, deve-se deixar que a lei 
complementar tributária também cuide de definir onde se deverá considerado ocorrido o fato gerador desse adicional, 
estabelecendo que unidade da Federação, em cada incidência, poderá cobrar o tributo.  
Parecer:   
   O domicílio fiscal dos contribuintes do Imposto de Renda para efeito de determinação do local de apuração e 
cumprimento da obrigação tributária é essencial, no âmbito desse imposto.  
O adicional de que trata o item II do art. 161 do Projeto aplica-se diretamente ao referido imposto, sendo incabível  
sujeitá-lo a normas diversas, quanto à localidade em que sua obrigação deva ser apurada e cumprida.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01803 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PSB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do Projeto de Constituição (B) a alínea "E'' do Art. 161, § 2o., XII.  
Supressão total da alínea "E''.  
E) Excluir da incidência do imposto, nas  
exportações para o exterior, serviços e outros  
produtos além dos mencionados no inciso X, "B"; 
Justificativa 
Este assunto não deve ser matéria constitucional, razão pela qual sugerimos a sus supressão.  
Parecer:   
   A política relativa ao comércio exterior precisa ajustar-se à dinâmica da economia interna e internacional, razão por 
que se torna difícil estabelecer, a nível constitucional, a abrangência da imunidade das exportações.  
O incentivo e a promoção das exportações de bens e serviços, no entanto, deve ser uniforme, em todo o País, o que  
exige o seu estabelecimento a nível central. Para salvaguardar eventuais abusos, em detrimento dos Estados ou dos 
Municípios, os arts. 161, § 2o., inciso XII, alíneas "e" e "f", e 162, § 4o., remetem à lei complementar, sujeita, 
portanto, a "quórum" qualificado, a fixação dos bens e serviços a serem liberados da tributação, assim como a 
definição da abrangência do benefício.  
A supressão pura e simples dos dispositivos citados poderia, portanto, comprometer toda a política de comércio  
exterior e o desenvolvimento da economia como um todo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01813 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO HERRMANN NETO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do Projeto de  
Constituição (B) 2o. turno, Art. 161, § 2o. XII  
"f" a expressão: "e exportação para o exterior". 
Justificativa 
Não se justifica a acumulação de créditos, pagos inclusive em matérias primas isoladas na industrialização de 
produtos a serem expendidos. Nestes casos há um grande prejuízo para os Estados, o que deve ser evitado. 
Parecer:   
   A imunidade tributária das exportações de produtos industrializados ou a desoneração tributária de serviços 
prestados no exterior, a ser definida em lei complementar, inclusive dos tributos que tiverem incidido sobre os 
respectivos insumos, são pressupostos essenciais ao desenvolvimento de uma política coerente e eficaz de incentivo 
das exportações e de desenvolvimento da economia nacional vista no seu conjunto.  
Para salvaguardar eventuais abusos no desenvolvimento da referida política, pelo poder central, os arts. 161, §2o.,  
inciso XII, alíneas "e" e "f", e 162, § 4o., inciso II, remetem à lei complementar, sujeita, portanto, a "quórum" 
qualificado, a definição da natureza dos bens e serviços a serem abrangidos, assim como da extensão da 
desoneração, no que tange a impostos estaduais ou municipais.  
A supressão de termos, proposta na emenda, poderá, portanto, comprometer, ou restringir excessivamente, o 
desenvolvimento da política econômica nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01828 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se a palavra "até" do inciso II do artigo 161. 
Justificativa 
Este imposto só se faz sentido se for instituído uniformemente em todas unidades da federação, de vez a faculdade 
de estabelecer alíquotas diferenciadas (de zero a cinco por cento) geraria guerra fiscal entre os Estados, com perda 
de receitas tributárias e distorções para o sistema produtivo. 
Parecer:   
   O sistema tributário proposto no Projeto optou preferencialmente pela colocação de limites máximos para os  
impostos de competência estadual ou municipal, para deixar maior margem de decisão e de adequação de seus 
tributos às peculiaridades regionais e locais.  
A supressão proposta contraria a opção adotada para o sistema tributário, no seu conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01830 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PSDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se da alínea "b", do inciso I, do art. 161 (Título VI, Capítulo I, seção IV) as  
expressões "... interestadual e intermunicipal, dando a seguinte redação:  
"Art. 161 - ................................  
I - imposto sobre:  
a) ........................................  
b) operações relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestação de serviços de  
transporte e de comunicação, ainda que as  
operações e as prestações se iniciem no exterior". 
Justificativa 
A redação constante do projeto atribui aos Estados a tributação dos transportes interestaduais e intermunicipal 
deixando na competência dos municípios os transportes realizados no âmbito de plataforma territorial destes.  
É da tradição neste país que os Municípios ou não tributam os transportes ou o fazem com alíquotas mínimas (1% ou 
0,5%), instalando-se, quase sempre os transportes de passageiros. Assim, no aspecto financeiro, é vantagem para 
os municípios que tributação dos transportes intramunicipais fiquem também por conta dos Estado que distribuirão 
aos municípios 25% do valor arrecadado.  
Sobremais, a redação proposta permite que os Estado tributem os transportes internacionais (aéreos, fluviais, 
terrestres ou marítimos) e repassem 25% aos municípios. Neste aspecto, a presente Emenda tem caráter 
municipalista. 
Acrescente-se que a presente emenda dá caráter mais técnico ao ICM, evitando que os contribuintes vendam, no 
âmbito municipal, uma mercadoria por Cz$ 1.000.00 e destaque nota fiscal de Cr$ 600,00, como valor de vênia e z$ 
400,00 como despesa de transporte.  
Outra gravíssima distorção que a presente emenda vem corrigir é a relacionada com a não cumulatividade do 
imposto, segundo a qual se abate em cada operação o imposto incidente na operação ou nas operações anteriores. 
Ora, se os impostos intramunicipais forem mantidos no âmbito dos municípios, a empresa fora dos limites do 
município se creditará do imposto pago no Estado e abaterá esse imposto daquele devido na operação seguinte, 
enquanto que a empresa destinatária no âmbito do município irá pagar mais imposto porque não terá valor a abater 
na operação seguinte.  
Portanto, a presente emenda além de beneficiar estados e municípios tem a virtude técnica de corrigir distorções, 
evitando que as empresas que se servem de transporte intramunicipal tenham custos maiores do que aqueles que se 
servem de transportes interestadual ou intermunicipal.  
Parecer:   
   A distribuição das competências, prevista no sistema tributário proposto no Projeto, obedece a critérios desejáveis 
de proporcionalidade das receitas tributárias que devem caber a cada esfera de poder político.  
A ampliação do campo de incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, de competência dos Estados e  
do Distrito Federal, com consequente redução do campo de incidência do imposto municipal sobre serviços de 
qualquer natureza geraria desequilíbrio na proporcionalidade proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01835 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PSDB/SP) 
Texto:   
   Transfira-se a expressão "para resolver conflito específico que envolva interesse de  
Estados" da alínea "b", do inciso V, do § 2o., do Art. 161, para o inciso referido, situando-a após  
as palavras "Senado Federal". 
Justificativa 
Ao definir as alíquotas mínimas do ICM incidente sobre operações internas, o Projeto B deixa implícito uma 
contradição quanto às competências para sua definição. Em um inciso (VI do § 2º), estabelece um piso para essas 
alíquotas – as alíquotas das operações interestaduais, salvo deliberação em contrário dos Estados (via CONFAZ) Na 
alínea “a” do inciso V, faculta ao Senado poder para fixar as mesmas alíquotas mínimas.  
Há um potencial conflito de competência entre o CONFAZ e o Senado. Este, porém, deve interferir no processo 
apenas para evitar que um Estado promova uma guerra fiscal, baixando a alíquota incidente sobre uma mercadoria 
para o outro Estado. Este era o mérito original do dispositivo, desde os relatórios da Comissão Temática. Como o 
Plenário definiu que a atuação do Senado justifica-se no caso de conflito entre Estados, facultando-lhe a fixação de 
alíquota máxima para o ICM, torna-se agora, necessário explicitar também que a mesma regra se aplica nos casos 
de fixação opcional da alíquota mínima, tornando a redação do dispositivo a mais clara possível, para evitar 
interpretações dúbias.  
Parecer:   
   Não vemos contradição entre as alíneas "a" e "b" do inciso V e o inciso VI, do § 2o. do art. 161. Enquanto a 
primeira faculta ao Senado Federal o estabelecimento de alíquotas mínimas nas operações internas, para o imposto 
de que trata o inciso I, alínea "b", a segunda faculta, à mesma Casa do Congresso Nacional, a fixação de alíquotas 
máximas, nas mesmas operações. A primeira faculdade pode ser exercida mediante resolução de iniciativa de um 
terço e aprovada pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. A segunda, além de exigir o mesmo 
"quórum", tem mais uma condição: a resolução de conflito específico que envolva interesse de Estados. O 
mencionado inciso VI, por sua vez, estabelece que as alíquotas internas, em questão, não poderão ser inferiores às 
previstas para as operações interestaduais, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, para a 
concessão de isenções e benefícios fiscais.  
Neste caso, não há conflito, mas entendimento, que torna dispensável a intervenção do Senado.  
Pela Rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00014 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir a expressão "compete ao Estado",  
no inciso I, pela expressão "terá competência para  
sua instituição definida pela", no inciso II,  
pela expressão "terá competência para sua  
instituição definida pelo local". 
Justificativa 
A modificação evita qualquer dúvida sobre a competência do Distrito Federal para instituir o referido imposto.  
   
   EMENDA:00029 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Passa a observar a seguinte redação:  
"IV - resolução do Senado Federal, proposta  
pelo Presidente da República ou de iniciativa de  
um terço dos Senadores, aprovada pela maioria  
absoluta de seus membros, estabelecerá as  
alíquotas aplicáveis às operações e prestações,  
interestaduais e de exportação;" 
Justificativa 
Como se sabe, não existe Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República. Quando muito, 
existirá Resolução do Senado Federal oriunda de proposta do Presidente da República.  
Contudo, o texto que se pretende corrigir estatui “resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da 
República....estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação”.  
Certamente o Presidente da República tem competência para iniciar o processo legislativo, na forma e casos 
previstos na nova Constituição. Mas não, é evidente, a de assinar projeto de resolução, e remetê-lo ao Congresso, 
pois nesse caso, como prescreve a longa tradição interna das duas Casas, compete-lhe unicamente propor 
determinada medida, através de Exposição de Motivos ou outro instrumento próprio, encarregando-se a Câmara ou o 
Senado da elaboração, discussão, votação e promulgação de projeto que a ela conduza.  
Por isso que, entre outros exemplos, a atual Constituição, ao fazer referência ao imposto sobre transmissão (§ 2º,. 
Art. 23), determinada que “sua alíquota não excederá os limites estabelecidos em resolução só Senado Federal por 
proposta do Presidente da República”. Na Redação Final, ora em fase de apreciação, dispõe-se igual e corretamente 
que compete privativamente ao Senado Federal “fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para 
o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios” (art. 53, VI).  
Assim ocorre porque a ideia de iniciativa está relacionada com a de autoria. Não podendo o Presidente da República 
ser autor de projeto de resolução, que se refere apenas aos casos de competência privativa das Casas do Congresso 
Nacional onde esgotam sua tramitação, parece claro que trocar “proposta” por “inciativa” induz desnecessariamente a 
graves equívocos, com o de permitir a suposição de que o Chefe do Executivo, dividindo prerrogativa congressual, 
pode vir a elaborar e a submeter a exame projeto que é próprio da exclusiva do Senado Federal.  
Impõe-se, portanto, o acolhimento da correção indicada do inciso IV, § 2º, do artigo 161, mesmo porque não é 
justificável a Comissão deixar de conhecer as tradições e particularidades que cercam o processo legislativo interno. 
Quem redigiu o texto, que parece, reportou-se ao artigo 23, parágrafo 5º, da Constituição vigente, prescrevendo que 
“o Senado Federal, mediante resolução tomada por iniciativa do Presidente da República, fixará as alíquotas 
máximas para cada uma dessas operações e para as de exportação”, esquecendo-se que essa redação provem da 
Emenda Constitucional nº 23, de 1º de dezembro de 1983, de cuja Proposta é autor o Poder Executivo, a quem tão-
somente se pode perdoar o desconhecimento do processo de elaboração legislativa peculiar ao Congresso Nacional.  
   
   EMENDA:00415 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 155 -  
§ 2o. - Diga-se:  
II - ... determinação legal em contrário:  
a) não será compensada por montante devido nas operações ou prestações seguintes;" 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
   
   EMENDA:00454 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso II do artigo 155 do Projeto de Constituição "C":  
"II - adicional ao imposto de que trata o art. 153, III, incidente sobre lucros, ganhos e  
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rendimentos de capital, até o limite de cinco por cento do imposto par à União por pessoa física ou  
jurídica domiciliadas nos respectivos territórios". 
Justificativa 
Sugere-se o restabelecimento da redação aprovada no 1º turno de votação, por ser mais precisa. 
   
   EMENDA:00455 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Substituir o vocábulo "prestação" pelo vocábulo "prestações" no inciso I do artigo 155, bem como  
no inciso IV do artigo 158. 
Justificativa 
Assegura precisão e uniformidade à redação, pois, se o imposto incide sobre operações, há de incidir sobre 
prestações; além disso, em outros dispositivos, o vocábulo apresenta-se no plural.  
   
   EMENDA:00487 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos incisos I e II do § 1o. do art. 155:  
"Art. 155. ......................................  
§ 1o. ............................................  
I - relativamente a bens imóveis e respectivos  
direitos, compete à unidade da Federação da  
situação do bem;  
II - relativamente a bens móveis, títulos e  
créditos, compete à unidade da Federação onde se  
processar o inventário ou arrolamento, ou tiver  
domicílio o doador;  
III - ......................................  
§ 2o. ............................................  
§ 3o. ............................................ 
Justificativa 
As circunstancias especificadas nos dois incisos referem-se, por igual, aos Estados e ao Distrito Federal. A redação 
do Projeto ( c ) não é a mais adequada, por não estendê-las ao Distrito Federal, em relação ao qual silencia quanto 
às condições para o exercício das competências tributárias previstas nos referidos incisos. 
Daí, fazer-se necessária a alteração proposta.  
 
   
   EMENDA:00488 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "a" do inciso XII do § 2o. do art. 155. 
   
   EMENDA:00596 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior; 
Justificativa 
Ao prescrever, o dispositivo, a competência da lei complementar para definir as contribuintes do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, nada mais faz do que repetir norma expressamente inserida na Seção “Dos 
Princípios Gerais” do mesmo Capítulo. Com efeito, dispõe o art. 146, III, “A”, caber à Lei complementar definir os 
contribuintes dos impostos discriminados no texto constitucional. Trata-se, portanto, de dispositivo de índole 
repetitiva, que nada acrescenta ao texto, já que essa competência não diz respeito apenas ao ICM mas a todos os 
impostos nele nomeados. 
 
   
   EMENDA:00597 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   No caso em que o "de cujos" possuía bens, era residente, domiciliado ou teve o seu inventário  
processado no exterior; 
Justificativa 
A substituição da conjunção “se” pela preposição “no caso” corrige uma anomalia no texto melhorado a técnica 
legislativa. 
   
   EMENDA:00640 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dar a seguinte redação:  
VII - em relação às operações e prestações  
que destinem bens e serviços a outro Estado,  
adotar-se-á:  
a) ..................................................  
b) - a alíquota interna, quando o  
destinatário não for contribuinte ou, quando for,  
estiver o bem ou o serviço lhe sendo destinado  
para uso ou consumo próprio. 
Justificativa 
A redação proposta visa, apenas, dar mais nitidez ao texto. 
   
   EMENDA:00651 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 155 - ............................. 
  I - .................................. 
"b) ... mercadorias e prestação de serviços... ainda que iniciadas no exterior;" 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00675 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação:  
II - "..., compete ao Estado, ou Distrito Federal, onde se processar..." 
Justificativa 
A expressão “Distrito Federal”, colocada no final do dispositivo pode gerar dúvidas de interpretação.  
   
   EMENDA:00767 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "a" do inciso XII do § 2o. do art. 155. 
Justificativa 
Ao prescrever, o dispositivo, a competência da lei complementar para definir as contribuintes do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, nada mais faz do que repetir norma expressamente inserida na Seção “Dos 
Princípios Gerais” do mesmo Capítulo. Com efeito, dispõe o art. 146, III, “A”, caber à Lei complementar definir os 
contribuintes dos impostos discriminados no texto constitucional. Trata-se, portanto, de dispositivo de índole 
repetitiva, que nada acrescenta ao texto, já que essa competência não diz respeito apenas ao ICM mas a todos os 
impostos nele nomeados. 
   
   EMENDA:00773 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos incisos I e II do § 1o. do art. 155.  
"Art. 155. ......................................  
§ 1o. ............................................  
I - relativamente a bens imóveis e respectivos  
direitos, compete à unidade da Federação da  
situação do bem;  
II - relativamente a bens móveis, títulos e  
créditos, compete à unidade da Federação onde se  
processar o inventário ou arrolamento, ou tiver  
domicílio o doador;  
III - ............................................  
§ 2o. ............................................  
§ 3o. ............................................ 
Justificativa 
As circunstancias especificadas nos dois incisos referem-se, por igual, aos Estados e ao Distrito Federal. A redação 
do Projeto ( C ) não é a mais adequada, por não estendê-las ao Distrito Federal, em relação ao qual silencia quanto 
às condições para o exercício das competências tributárias previstas nos referidos incisos. 
Daí, fazer-se necessária a alteração proposta.  
   
   EMENDA:00817 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Restabeleça-se a formulação das matérias contidas  
no § 2o. do art. 155 do Projeto de Constituição  
"c" em diversos parágrafos, conforme constava do  
texto anteriormente aprovado. 
Justificativa 
Pretende-se o aprimoramento da redação à boa técnica legislativa. 
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