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r=T Tl:llTO/.luSTII'"ICAÇio --,

EMENDA 550001-0
tJ [E'lJTADO MAlJlCIO NASSER

r:-r---------- PL.UlAIIlC/CONIS::JÃO/SU.COllllssio--------------,

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIa. ORÇPMENTO E FINANÇAS

~~TID0=:J EMENDA 550003-6l: --- CONS'-'-'"I~T-U-I-N-TE GASTONE RIGHI

______ 'T[ll10/.. UST .. lt"t .. O ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA

Ao Artigo 19

IternIII

Inclua-se COTO paréqraf o 2Q o seguinte:

§ 2º Os municípios portuários perceoerão metade da part ícípação

prevista no item lU deste artigo, dividir:do com os municípios produtores ou consu

midores a percentagem incid3nte sobre o prcouto da arrecadação do imposto dos E;

tados sobre operações relativas à crrculação de mercadorias que forem respectiva-::

mente exportadas 0:.J importadas, através de suas instalações.

Ocorre ainda outro fato não menos eontr í stador , As fortes chuvas lmpedi - I
I

ram a colheita de grãos, e-boa parte apondreceu no campo. Isso, em outras pala - I
vras, quer dizer queda na arrecadação tributána na hora em que os cofres públi \
cos ficam mais onerados diante da obrigat6na asststência aos flagelados.

-----_. - --,-------------------- -------- __ o

Substitua-se o §2Q do inciso UI do artigo 39 do Substitutivo da Comissão
dp Sistema Tnbutário, orçamento e Finanças pelo que se segue:

§2Q - São manUldos, de acordo com a lei que o criou, os mesmos criténos
e a mesma forma de rateie e distribuição do Fundo de Participação a todos os Es
tados, Distrito Federal e Municípios.

JUSTIFICAÇAO
O paragráfo 29, do incí.so UI do artlgo 21 do Substitutivo da Comissão

do Slstpma Trioutáno, Orçamento ~ Flnanças parece-nos, data-vêma 
parcial, Ievíana, .ínjusto , discriminat6rio e, sobretudo separatista. Estabelece,
no seio da Federação Brasl1eira, duas categonas de Estados-membros. Uma, a ,dos
Estados que trabalham, pagam ampostos , sustentam a Nação. A outra, a daqueles que
se habituaram a viver parasitanaTB1te à o.sta do Tesouro Nacional.

Não pode ser outra a interpretação do infellz texto, quando se se dá con
ta de que sxiste a clara intenção de se el immarem alguns Estados do rateio das
alíquotas do Fundo de Partlclpação.

E: a imaturidade polítlca, aliada a um regionalismo barato e lnconsequente,
criticado e repelido pelos homens mais responsáveis. mais sérios e mais patrio
tas do Norte e Nordeste do Brasil. Ao pretender cortejar a sua clientela elerto
reira, o relator não mediu, talvez, o alcance da sua leviandade, nem as conse
quências nefastas que dela poderiam advir.

Em vista da gravíssima crise que assola o país, todos os Estados enfren 
tam dificuldades quase mtransponíve ís , No sul,a situação ainda é pior. ,(Is chu 
vas incessantes ocasionaram incalculáveis prejuízos. Em virtude do t ransborcamen
to dos rios, milhares de famíllas estão desabrigadas e famintas, a exrqí rem do
Poder Público teto, roupa, comida, remédios e assistência médica. Nas ilhas sub
mersas e nas margens nbeirinhas, perderam lavoura, criação móveis e utensílios,
tendo sido reduzidas à rmsér ía extrema. Essa população flagelada precrsa de so
corro. Os Estados atingidos a acodem, com parcos recursos, desviados de outros
fins.

l

-- -------- --1[J'lCo/JII l"I:~;;:t_.__ • - • -----••

EMENDA 550002-8
(=oeputadõ LÚCI" BRAGA --",••--

0- "LI["I."'o/c')IIIS1io/$L":~UI:~.:;'

~<;ÃD DO SISTElIl\ T'lli3U1,iRJD, ORCI\~~FNl(l E rrNr.r~('~
,..".----- ------,----l(I.1I1'.IU~tlrt:a~i.':l--------_------

Inclua-se onde couber:
,SuprJJr.c o it.C'tl V do arligo 50 lio SUbSt.ltutivo do f.plittor

Arl. O Governo se obrig?rá a consignar no orçam~nto anual da UniED

verba destinada a incentivar programas de geração de emprebo

e renda desenvolvidos por comunidades de baixa renda.

~s T I F I C A ç h O

Ora, há de se conv~r que esse d1SpOS1.tl.VO também. fere as

Assc~blél.as L0.9Js1ativas e câmaras Munic1pa1s.

Por outro lado, hfi ele se sa)1cntar, t.oda a tcndênc).y da

Assemblê1a Nac1or.ill consta.t io.nt,o tem ocorriào no senl),t:o de pr(.~':.c.rv(lr

e fortl.fJ C".J.T e até cnpLí a r , a CÀ i s t ênci ri r ndc-j ,...-ndont o , embora cc.ordc-

TJuàfl, dos r.btado~ da I'cderação c dos seUB qüase quatro mil e dU7C'ntCJs
municípJ.os.

O presente fere, de modo frontal, a autonomJa dos Estados

feüêraoos e dos mun~cíp10S, a um só te~po. Trata-se de medida ccntra

JjJ.-.,õol-a c que, de mono tão cLaro , vai. rrC~MO contra a pr?j'1-1u Ftci(ra

çiio. A U:'l.~o, atrClvés do Trl.hunal de Conta!>. c s t.cr i a a ingcl:~r-se. nos

Bst~doF c MunicIp10s e n50 custa deixar de 1.~Lr~r que e~sc d15poniti

\·0 e s vaz í a os Tr1bunélis e s t.adua r s cuja con po cênca a é f1scall.zar con

taG, COi.O i9\.l~): ~:1tc CCl}"? sem prOl/JtJ..1..os os ConE;cl~lo~ d~ Cantil'> d,-.~

Nurnc.:ípJos ou '!'.(lOlll1,nS Ge Contas dos :"~UnlC~p1oC; e dos :C~"tRdor;J e os

A necessidade de incpntivar a organizaç~o de inoGs 

trias de quinlal e os grupos de produção prende-se ao grave problcra

da miséria absoluta, no. qual suhex í s t em cerca de lIa mí Lhõcs de bras •.

Le í r o s , cuja r enda famillar,E: de O a.2 s e l é r í os m~ninos. -,
As populaçoes de ba1>a renda, objeto da nossa consi

deração na presente emenda, vivem ou sobrevivem de sub-emprego5.

No sentido de reparar tão grave di&lor~ão social E:

que propomos o incentivo aos grupos de produção - hortas comunitárias,

aviários, fabriquetas, constituidns ou não sob a forma de cooperatl

vaso

Será oo.mesmo tempo um avanço em nossa leg1sl<:ç50

considerarmos o social como absoluta prioridadp, através de um rn?ior

apoio ao setor de trabalho informal, como obrigação do Governo, atra

vés de dispositivo constitucional.

e>:istentes TribulI,llS de Contas do muru cíp~o do R10 de Janeiro e
são Paulo.

ele

'---------~
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ro:r- '" "" -,
C~'I[)J) ----l

toro

Art1go ~6 - F1ca 1nst1tu!ào o S1sle~a NacioPdl de f"s
.ca Lí vaçâo ele Contas, organ1zaào em gráus, para cont.rol e e f1sca1128 

ção financeira dos órgãos da Adm1nistraçào d1reta e 1nd1reta da Unl~o

dos Estados e dos Municíp10S, exerc1do pelo Tr1bunal de Contas na U

m âo , com referência aos ozqana smos federaís; pelos Tl:J.buna1s de con

tas dos Estt".c1cs, rcla'l~\los aos o:,sanis7\()s estaduais e pelos Conscll-.,:.,

ou '1rl.bunais de Contas dos f\1unicjpJ.os, rclatJ-\7Clmcn1..e a entes mun í ca 

pa.l!~1 a.ndcpondon t.cmen t c da ot:s s€:w dos r.:cursOS apll c<1.dos p'2.]os orce,";.

dores de de~pcsas.

As côr t es de contas nc..ec::!s!'it:ll~ de nlaJo:r aut.onClõ.)d com :tc"l~

çâc CiO Poder E>:ecuL1vo, se j e quaã for a esfera, fecleral, cbtaduéil ou

munlCl!:J a J•

Ha)a vista a funçio dcrsrs cO]~95ados, n~o 6 justo ~ue f1

quem em Um estágio d~ depcnaêne~a absoluta da chef1a do Poüer Execu
tivo.

Os tribunais, de ~ modo geral f ressentem-se da det'endênc~,

a em que se enoontr~ne maior autonomia f~nanceir~ trar~a benefíc1QS ex

pressos em uma melhor funcionaJldade.

JUSTlFICAÇAO

~-__------ .u.....'oO/c.oll\'Uio/.'"c.o.'ssi.o------- --,

e?COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

NO substitutivo do Relator da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças, acrescente-se inciso VI, ao artigo 50:

auTO_--------------_

VI - O julgamento, para fins de registro, da legalidade das
admissões de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
autárquica, executadas as nomeações para cargo de natureza especial
ou de provimento em comissão.

EMENDA 580008-7
f: DEPUTADO MIRO TEIXEIRA

JUS T I F I C~

ImpÕc.T'"se um s i s t cma de Pi5calizaçáo ele Contas, o]-s'l:!i:z~

do em grãus, embora fique à leglslação ord1nãria essa tarefa ordenaào

r8. O alargaMento das atr1buições do Tr~bunal de Contas da Un1ão o;on

de ao pr1.ncíp1.o fedcrutivo c é necessário o fortalccJ.mento flnancciro'l

adnu m s t.re t.a.vo e pol f t.a co de Estados c n.J111cíp10!:i. I
l\ão se aàln1 te, por outro lado I que oe r-La s contas e s cepc n'

ao poõer f~scali~aaor exerc~do pelas casas Jeg1slat1vas. Diante doII
quadl'o atual, 11á de se coneLuar que a f as ca Lazaçjio a t.ua L é alt","ente
dcficlente.

In'pcr.loso se torna que ê) Carta Nagna tenha em seu te> lo

as 11.n!luS lI'C'5tras d("5SC si s tr-rvn , tal C01',O se propõe agora.

Pretende-se assegurar o cumprimento do preceito que prevê a

aprovação em. concurso para ingresso no serviço público, .bem como. ~

vitar: As admissões com objetivos eleitoreiros; o nepot~smo; a exi~

tência de quadros e tabelas de pessoal sem o devido controle sobre
o número de cargos elou empregos; a pressão sobre o orçamento, de 
corrente de despesas criadas sem a correspondente previsdo d,~ recu!
sos para atendê-las; o descumprimento do preceito que exige para d~

terminados casos a capacitação profissional prevista em lei .
• -- ---- '--'- - \1)l:'I •• ;lrl~ .. ~.c.!o'

A medida permitirá, ainda, um controle mais eficaz sobre
acumulações ilícitas de cargos e/ou empregos.

as

Sala das Sessões, 06 de junho de 1967.

JUSTIFICAÇÃO

Vil] r 1.J"~'" os c:n.:'_I".:'-'~lt05 <:00 o,» rr':~i(nJ~~l":) .:ir )1lf1"'\-:-':'; l1:-- O ocorre.' i.c- a pc

nalid,H:Q de ce r ât.c r õGi>l\nie..t.lrrt.l.Vo, ser." pr..:')\líLO de' r.pl:ic1".o\;r.o ela

EMENDA 580009-5 ,.... _
tJ DEPUTA0O FRANCISCO AMARAL

~.-- I'lIU"IO/COllIUio/.u.co.luio---- --,

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS
~.-- TuTo/olunlhCaçio-- ---,

- -1" " •• -rl· • .c.;

Emenda ao Parecer e Substitutivo. ao Relator:
Acrescente-se a seguinte alinea "e" ao item 11 do art. a9
Art. ag •••••••••••••••••••••••••••••••••• o o •• 0'0 • o ••• "•••• o •••••••••

11 .••••••.••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•.•••••••1=' _. • - •

e) refeições preparadas por restaurantes, bares e estabelecl

men~os similares, que ofertem sem remuneração instalações sanitá
rias.e água à população".

1"0...'-1' J;>(~ll1.J"~) r('r1L)"~)' r.(.·L·~:· J ou Hpl'~ll"'], 1'.:;.:.,.rnlo J:.:!l <I.....;

valorc!J COl.-} ~'c.;l"On(:CIlt.(S 1,,10~ duo ..:é( ];';IU$ (1. " clulflç'cl"'E nrç'(JT l,t:ll"lIlS As imunidades constitucionais, que exteriorizam vedação abs~

luta ao poder de tributar, têm especial significado, visto Que seu
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são res-

JUS T I F I C A T r v A

Dispõe o lncC1SO I do artlgo 9", da Constituição ~~ederal

que à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos terrltórios e

aos Munlcíplos, é vedado:

Dlsposição de lei complementar - consagrada, inclusive
pelo STf (v.Súmula 563) - estabelece preferência em favor da
quelas pessoas Jurídlcas no tocante à cobrança Judlcial de crê
dltO ordlnárlb (Lel das Execuções Flscais - Lei n" 6.380/80 J
menciona expressamente o favoreClmento dos crédltos tributári

os da Unlão sobre os dos Estados e destes sobre os dos Municí

pios.

"Criar distinções entre brasileiros ou preferências em

.y;a.--- ...e uma dessa pessoas de direito político interno con

tra a outra ... "

Regra essa que configura salutar prlncípio de não favore
címento na parte em que aqui interessa entre entes Juríd~

cos de direIto púh11co interno.

Aliás, no õ.reito constituclonal pátr1o, tem sido uma

constante o vigoramento desse princípio (Cf/l.891) - art;Cf 1.934
art.l!, I: Cn/37 - art. 32, "a" CF/l.946 - art. 31, I; CF/l.967
art. 9", I).

casa

alimenta!).
o fornecl

daquelas

A necessidade crescente do casal trabalhar fora,
do-se por decorrência, longe de casa, é que caracteriza
mento de refeições preparadas, como ponto de equilíbrio
pessoas que passam o dia inteiro distantes. Suas energias
tauradas em refeições, o mais das vezes, consumidas longe de
e perto, senão dentro do local de trabalho.

acolhimento pelo texto maior revela a importância daqueles servi
ços e atividades colocadas fora do campo normal de imposição outo~

gada aos entes com tal competência.

Nos grandes centros, portanto, tal realidade transforma os
estabelecimentos que fornecem refeições, em estabelecimentos es
senciais para a sobrevivência da comunidade, tanto maiores, em ta
manho e quantidade, quanto mais desenvolvido o centro urbano.

Acrescente-se que, em tais centros, os estabelecimentos que fo~

necem refeições mantêm s~as instalaçõ:~ à disposição da população ,
mesmo que a maioria de seus usuários, não seja constituída de clie!).
tes e apenas os utilize em função de suas necessidades naturais.
fornecem,também, sem qualquer remuneração, água potável para as pe~

soas que, distantes de casa, não têm outra alternativa, nem recur
sos, senão aquela de se servir de tais estabelecimentos.

o serviço prestado é, pois, de indiscutível utilidade pública,
na linha daquelas atividades ou pessoas beneficiadas pelas imunica
des no atual texto constitucional.

Assim é que a isenção é assegurada para muitos destes estabel~

cimentos, conforme acordos já formalizados com Secretarias de Esta
do e entidades para fiscais, cujo reconhecimento, pelos entes tribu
tantes, por si s6, demonstra a importância da atividade beneficiada.

Tal procedlmento desborda do verdadelro conteúdo da
regra constltuclonal. Não faz sentldo a discriminação na co

brança de crêdltos trlbutárlos.
O princíplo da não-preferência deve ser mant1do,porém

com redação que a torne insuscetível de dúvida quanto à sua

aplicação a todos os crêdltos trlbutários, sem indagar-se de
sua origem.

DOS PRJNCÍPIOS GERAIS

r;-r---------------- T[.TO/,JU5TI'l~A'.i.O---- ...,

~''''---"l
~~

.~(HAIUo/(':'11551"I$U.CO"I:SIIO----------__,

t: Constltuinte VlCTQ-l FONTANIl.

EMENDA 550011-7

Urge, portanto, a extensão da imunidade constitucional a tais
estabelecimentos, no concernente ao fornecimento de refeições, em
face da relevante importância que tais atividades e estabelecime!!
tos ofertam. Acresce-se o fato que a arrecadação atual de rCM tem-se
revelado de pouca significação para os Estados, :obre gerar proble

~as judiciais permanen~s.

Demais, de se notar que o total arrecadado de rCM em todo o
País na rede hoteleira sequer chega a 0,5, SEM MAIOR S!CNIfICAÇRO
pois.

Troca~se esse montante inexpressivo por marcante contrapartida
de atendimento social, não havendo como se questionar que a popu
lação utiliza realmente os estabelecimentos comerciais, restaura!!
tes, especialmente para uso dos sanitários, sempre mantidos no m~

lhor estado e atendimento de água.

Acrescenta-se ao art. 1Q o seçumte item IV:

"IV - contrãbuição para eliminação ou controle de atividade pol~

ente".

JUSTIFICIIÇi\O

EMENDA 550010-9
I!Jc= Constituinte VIVALDO BARROSA

_~ ",,!"".Io/c:~ .... ,ssi.o. suac::au"io -------------,
COMISSÃO no SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇA~ENTO E fINANÇAS

~ - __- TtJ:TO/ .."'YIfIC&;i.C----------------,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

o desenvolvimento industriol, com a exploração do subsolo e de
ativídaccs V~ orovccan o desequilíbno eco lóqico e cooçrcretem o me.io ambien
te, exige do Poder Público provrdênc i as para el írunar ou controlar as causas
da POlUIÇão

Para isto os recursos são sempre escassos, sendo justo exígír
-se, dos que provocam os danos, a contr.íturção para sua reparação. A Comí ssào
Arinos acolheu proposta do catarinense Laerte Vieira cr iando a contribuição
que ora proponos.

AcrescE'nte-se artlgo após o artlgo 22, renurner"3ndo-se os

demaIS:
E no itl'm IH do substitutivo prevê contribuição de melhoria, o

que não comlempla os desg'Lstcs sof'rados, por exemplo, com a exploração do
subsolo.

fará c on jun t em-r.t e e gc,._rrttct, VI"'léiài qu r I q , r i", .:, i :

os c r r- " ..ores.

entre
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3 - Ao se destr1buir os recursos do Fundo em partes rigorg

samente igua15, a proporção da demanda de recursos, em função

dõs' encargos, propic1ará 1nd1retamente adequada distorção que

beneficiará os Estados de menor porte e de reduzida renda "per

capita" .

.lUTlJ,,---------------

..".. TIXTO/olUITIrICAÇão -,

EMENDA 580012-5
~ DEPUTADO VIVA~DO BARBOSA

EMENDA AO PAqECER DO R~LATOR:

..".. TIITO/.,/utTlrlcAçi.o----------- ---,

EMENDA A'J P~ECER DO RC::LATOR:

PU:IU.JIlO/COIllIS,}OJSI,/UClIIIISSÁO-------------,

L'O'''00-:J
P::lT

ao artigo 61:A:rescente-se §

COMISSAO DO SISTEroIA TRI8UTAAIO, ORÇAMENTO E FINAN'!\S

EMENDA 580014-1
t: DEPUTAm VIVALDO BARBOSA

- Acrescente-se parágrafos no artigo 61 do Anteprojeto:

§ 1!l - As instituições financeiras, qualquer que seja a sua natureza, somente

poderão atuar no âmbito do Estado onde se localizar a sua sede.

- Acrescente-se artigo nas Disposições Transitórias:

Art. 77 - As instituições financeiras que atualmente estejam operando fora do

Estado onde se situar a sua sede, terão o prazo de doze meses para

promover a transferência de suas operações para se situarem exclus!.

vem..nte no âmbito do Estado de sua sede.

§ 22 - Sámente poderão atuar em todo O território da República o Banco do Br.§.

sil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacaonal de Crédito Cooperatl

vo.

JUS T I F I C A T I V A

Constitui-se em um verdadeiro clamor nacional a transformação do sistema fi 

nanceiro em nosso País. São inclaculáveis os males que tem orovocaoa em nossa eco

nomia.

Mas, una questão que particularmente interessa so desenvolvimento harmânico

do País são os desequilíbrios regionais que a atividade bancária tem provocado. Têm

servido como fonte de sucçifo de economias e poupanças locais para os grandes cen 

tros. O próprio conceito de federação fica aba1adao. Na verdade, correr o ideal

federativo.
Os demais países, em geral, restringem o âmbito das atividades financei -

ras, como os Estados Unidos, que impõem caráter mmic.ípal, à atividade financeira.

Este é o alcance da proposição: defesa da econonua regional e da Federa -

ção,

" § 49 - Os financiarr.entos favorecidos o,", quaisquer o.itros benefícios fll'an

ceiros concedíoos a pessoas jurídicas pelas instituições oficiais

de crédito, terão o valor do f'avorecimerrto convertido em ações qce

serão transferidas aos empregados da pessoa jurídica benefic iaoa ,

na forma que a lei determí.nar .

JUS T I F I C A T I V A

Os favores financeiros corceoioos a ~lT'presas em dificuldades são parcelas

do Tesouro que devem ser usadas como instrumento d~ promoção socral . Não se re

recusa o benefício à eroresa, O que se pretende, ao se propor a conversão do

valor do favorecimento em ações para os ercreqados , é dar cunho sccral às inver

sões financeiras das ínstrtuíções de crédlto oficiais.

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTI\RID, ORÇAMõNTO E FINA~ÇAS

...,T".--------------_

= uno/"'uST.rlC',.io --,

r.-r---------- PLUlallIO/c:OIllISSio/.u.c:OIlllISSÃQ- -,

EMENDA 580015-0
l!l DEPUTADO VIVA'.DO BARBOSII

~__-_-__--- - __ TI:.TQ/"USTI'lC...çio

r.-r---------- ,1.IUI."'O/COIll.Ssio/suacollllssio-----------,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580013-3 O.TO.--------f: Constitu1nte VIVALDO BARBOSA

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

Dê-se ao § 2' do artigo 21 a seguinte redàção:

§2' - O Fundo de Participação dos Estados e do Di~

trito F~deral será dlstribuído em partes ri

gorosamente 1quais entrp todas 85 unidades

federadas e o D1strito Federal.

- Acrescente-se § ao artigo 132:

" § 42 - O imposto de renda não incide sobre salários. A lei poderá definir

salários excessivos e sujeitá-los ao irroosto de renda.

JUS T I F I C A T I V A JUS T I F I C A T I V A

1 - Dest1nar a distribuição do Fundo de Participação dos

Estados e do Distrito Federal exclusivamente às "unidades fe

deradas cUJa renda "per cap1.ta ll seJa infer10r à Nacional" ,

configura uma 1naceitável discr1minação contra os Estados

que direta e indiretamente, mais contribu1 para a -formação

da receita do Fundo.

2 - A restrição, tal como redigida no Antepro]eto.impI1

ca numa contra~ição em termos, pois não poder ser usada a

expressão "Fundo de Part1cipação dos Estados e Distrito Fe

deral", quando parte destes Estados, e o próprio D1str1to ~.g.

deral, dele é excluída de forma absoluta.

Os tributos terão de ser vistos e entendidos como instrumentos a promover
justiça social.

C0110 tal, o irroosto de renda não deve alcançar salários. Sám~nte os ganhos

excessivos é Que devem sujeitar-se à tributação, na maneira que a lei fixar.
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Deoutado VIVALDO BARBOSA

Emenda ao oarecer do relator

r.I:----------------TlI:aTo/oluSTI'ICAC;,O-----------------,

JUSTIFICATIVA

Os tributos terão de ser vistos e entendIdos como instru

mentos a promover Justiça social.

Como tal, o imposto de Fenda não deve alcançar salários.

Somente os ganhos exceSSIVOS é que devem sujeitar-se à tributa

ção, na maneira que a lei fixar.

.""OR-------- _

e"'E .l,.t".."IO(~O .. lssio/'u.':CIlISSi.O

~OMISSIIO 00 SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550016-8
l!J

-Dê-se ao inciso !II do artigo 13 a seguinte redação:

"III - renda,ganhos de caoital e herança"

3JSTIFICATIVA

Os Tributos terão de ser vistos e entendidos caro instru

mentos de nrorover a justiça social.

Caro tal,é oreciso alcançar-se os gamos de cooital e a

,EMENOA -550QI9-=~_ .__ .UT••--------

'!Jl DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

~••T.~"o9t 06187
herança.

r:-T ~ TU:TO/"USTlfll:AÇio _.

SLorimiu-se a exoressão " nroventos de [JJalqJer natureza"

(JJe não aclqJiriu q.mlQJer conteúdo na daJtrina nem na legislação. Emenda ao oarecer do relator

Acrescente-se inciso ao artigo 13:

.JJSTIFICATIVA

" VI - orooriedade territorial rural"

Revogue-se o inciso V do artigo 15 e seu oarágrafo X.

COMISSAO D:J SISTEMA TRIBUTIlRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

F.T-====':"'-==::::":~:"':"""'::::"'-- ."TOfll'----- _EMENDA 550017-6
(l DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

r::"lr---------- I'Llil/.luo/co...ISS;:o/'u.CO .. IUio ~

r.I----------------T1ITO/"USTI'ICAÇio-------- -,

EM::NOA AO PARECER DO RELATOR:
O imoosto territorial rural já foi de comoetência dos Estados

e era oouco cobrado,devido as estruturas oolíticas dos Estados.E de toda

conveniência ser cobrados Dela União.

- Acrescente-se inciso ao artigo 16Q do Anteorojeto:

III - Imoosto I1nico oara oequena atividade emoresarial.

- Dê-se nova redação ao § 2Q do art. 16Q:

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
~ -_ .llNUIO/COIl.";,O/.UICOIlIU;,O-------------,

EMENDA 550020-6f:--_ .. -:. ~ .. ~ ..-:.. ·~~;~~D~ BA~BOSA

" § 2Q- Cabe a lei comolementar fixar as alícotas máximas, a base de cálculo

e as hioóteses de incidência dos imoostos de que tratam os incisos

II e II I deste artigo.

JUS T I F I C A T I V A
r:-T T1.Uo/~US,.\,'c.çio-----------------,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

JUS T I F I C A C Ã O

As ConstItuIções modernas tem deflnldo o planejamento de

uma manelra malS completa e que alcance um malor equilíbrio

nas õeslgualdades re91ona~s e SOClalS.

Este é o alcance da emenda.

lO do art. 28 a seguinte redação:Dê-se ao

§10 - O plano plurianual aprovado em leI, compreenderá

a atividaàe econôm~ca geral do País para atender as nece5S~

dades coletivas, eqUIlibrar e harmonIzar o desenvolvImento·

regional e setorIal e as deSIgualdades regl0~ais e SOClalS,

estInular o creSCImento da renda e de rIqueza e sua dIstri

bUIÇão maIS Justa.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Emenda ao aparecer do Relator

A atividade t!moresarial ée pequeno corte deverá merecer tratamento esoecial.

O imoosto único simolificará sobremaneira as suas atividades. Sendo de comoetên

cia municioal facilitará sua fiscalização e cobrança.

O imoosto único, oor outro l~do, atende a antiga reivindicação doutrinária

de slll1Pllficação dos tributos.

Acrescente-se § ao artigo 13

r:"I
T

r:XTO/ olUlllTl ' ICAÇ;, O ---,

EMENDA 550018-4
wc: Constituinte VIVALDO BARBOSA

r::"lr---------- ..Llu ••.llla/COlllllssio/.U8COIlUSsio- _

§ 4~ - O imposto de renda não inCIde sobre salárIOS. A lei

poderá definir salários exceSS1VOS e su)e1tá-las ao imposto de

renda.
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Constituinte VIVALDO BARBOSA

~ TllTo/.lulTl'lc&çio-----------------,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

JUSTIFICATIVA
Em relação à ~ituação atual, o anteprojeto pr:vê um acreSClmo

ao FPE e ao FPM. Entretanto, o mesmo não aconteceu com o Fundo Es
pecial, configuradO na letra" C ", do item I, do artigo 20.

Não é possível que se continue a discriminar O Norte e Nordeste.
~ preciso evitar o agravamento da concentração de renda e promc

ver redistribuição mais consentânea com a realidade braslleira.

Io"TOII'---------------EMENDA 550021-4
tJ
r=-r---------- "LtuIlIOlcOIil.tsio/::;uacOlllllssio----------_

• COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUT~RIO,ORÇAMF.NTO E FINANÇAS

Dê-se ao incIso 11 do artIgo 52, a seguInte redação:

11 - Sustar, se não atendido, a execução do ato lT"pLgnado,
exceto em relação a contrato.

Acrescente-se novo Inciso ao art. 52.

II~ SolIcitar ao Congresso N~cional, em caso de contrato,

que determine a medIda prevIsta no Item anterIor ou outras

necessárIas ao resguardo dos obJetIvoS legaIS.

Substitua-se os parágrafos 12 e 22 do artigo 52 pelo se
gUinte:

§ ÚniCo - O Congresso Nacional deliberará sobre a soliC2
tação de que cogita o item 111 deste artigo no prazo de 30

dIas, fIndo o qual, sem pronunciamento do Poder • ~egislati

va, ser~ considerada insl1bslstente a impugnaç~o.

JUS T I F I C A T I V A

o artigo 52, lI, prevê a sustação'do ato impugnado
pelo Tribunal de Contas, se desatendida sua determinação de adQ

ção de providêncIas sanatór18s de ilegalIdade encontrada,~

ressalva quanto aos contratos,como ocorre no art. 72(EC l/
69. ~ 52, b). Como decorrência dessa alteração. o § 1" pre-

vê recurso sem efeito suspenSIVO ao Congresso NacIonal, cUJO o

silêncio importaria na prevalência da m~dlda (§2").

No sistema em vlgor - que não prevê, como dito, a su~

tação de contratados - o Tribunal de Contas pode pedir ao Con
gresso aquela mpdlda; à falta de deliberação do Poder Legisla

tiVO a impugnação se terá por insubsistente.

A alteração consubstanclada no anteproJeto parece in
convenIente e desaconselhável.

OS atos e contratos admInIstrativos têm a seu favor

presunção de legItImIdade. Os contratos, partIcularmente, ao

atIngIrem a fase de formalIzação Já percorreram longo camInho,

a cUJo termo finnl, e uma vez publIcados, tornam-se perfeitos,

acabados e plenamente efIcazes. SerIa nessa fase, quando Já

em plena e válIda execução, que ocorrerIa sua sustação, mUlto

provalmente favoreCIda pela não apreCIação da matérIa pelo

Congresso NacIonal no prazo prevIsto, face o notórIO congestlQ

namento de seus trabalhos.

EMENDA 550023-1
tJ CONSTITUINTE BENITO GAMA
..,., "L.I ..1l10/cowISlip/au.ClJIlISlÂO----------____,

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINAN AS

~------__----__--TuTo/"'lInl'Ic:.;ÂO-----------------,

Emenda Supressiva.
Suprima-se o § 12 do artigo 15.

JUSTIFICATIVA

Tem sido comum, neste Pais, as já famosas, popularmente

conhecidas "mordidas do leão", quando o Estado, para atender às suas

eventuais necessidades de calxa, sacrifica ao contribuinte, exigind~

lhe maior soma de recursos.
A Constituinte, segundo cremos, não pode prestar-se a pr~

mover saneamentos das finanças estaduais, posto que tal medida, de
caráter circunstancial ou emergencial, deva ser adotada, também, ciE

cunstancialmente, nunca constitucionalmente, sob pena de fracassar

mos em nossa mlssão,
Como medida permanente, no sentido do fortalecimento da

federação, o Substitutivo Já adotou, seguindo o Anteprojeto da Subc~

missão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, a am

pliação da base tributária do ICM com a incorporação dos Impostos

Unicos e do Imposto sobre serviços, além da criação do imposto sobre

Heranças e doações de imóveis, dentre outras medldas.
Além disto tudo, é do nosso dever zelar para que o Contr!

buinte não venha sofrer, ao menos a curto prazo, a incidência de ma

ior taxaçãa.
Acresce a t~dos os argumentos, o de que, dentro do princ!

pio da chamada competência residual ( art. 42 do Substitutivo); os

E~tados poderão criar novos Tributos, avaliado ai, de forma mais ef!

ciente, os ônus e os dividendos da medida.

~ T~I,.lJIJU'TI'IC.çilJ _

EMENDA SUPRESSIVA:

EMENDA 550022-2
~ AUTO.ll

~ CON~TITUINTE BENITO GAMA

...,..,,.--- "L.IU•• _,o/COWI3J;,O/."'.COIlI"ÃO ~

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

EMENDA 550024-9
t: CONSTITUINTE BENITO GAMA

~ ~LI".IIIO/Cll ..1S31o/allaeOwlu;,o----------____,

Comissão do Sistema Trlbutário,Orçamento e Finanças

tJYi"''''03ã"JPFL -Ba.

~ ....~'oe; 06;87

..",.-- T~.-oIJllST"IC.;ÂC------- -------_

Emenda substitutiva à alínea "C" e ao ítem 1, do artigo 20 do

anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fl
nanças.

Art. 20 ..... -t- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suprima-se do Substitutivo da Comissão do Sistema Tributá

rio,Orçamento e Finanças, o inciso 11 do Art. 20 e O parágrafo 22 do

mesmo artigo.
JUS T I F I C A T I V A

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrl
alizados, quarenta e quatro por cento, na forma seguinte:

a) •• " ••••••••••••••••••••• ', ••••••••••••••••••••••••.••

--0)--•....••.•...•.•• , .....••.•....... , .••...•• , •.. , •.. , ...

c) Três por cento para aplicação nas regices Norte e Nor
deste, através de suas instituições oficlals de fomento;

Esse dispositivo constitucional não encontra justificativa

nem respaldo ra lógica adotada pelo Substitutivo:
FORTALECER AS REGIOES MENOS OESENVOLVIDAS;
ELIMINAR DESNrVEIS REGIONAIS.
Está claro a qualquer hermeneuta o caráter altamente con

centrador de renda do dispositivo eliminado,haja vista,que os 5%
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(cinco por cento) do tributo sobre produtos industrializados irão,
inelutávelmente,para as Estados do Centro-Sul,detentores da Quase tE
tal idade da produção de manufaturados consumidos no País.

Parece-nos lógico Que tal fatia tributária permaneça com a
União que pode!á aplica-la, inclusive, na correção dos desníveis re

gionais.

perfeiçoar esta sistemática, destinando maior receita às unidades fed~

radas mais carentes.
Aos Estadas Que não são beneficiadas par esta medida, re!

tam outras alternativas Que permitem superar as eventuais perdas, coma
por exemplo o alargamento da base da ICM com a extinção dos impostas
únicas e com a inclusão dos serviços. Acrescente-se a isto a crlaç~o

do imposto sobre heranças e doações e a passagem para os Estados do

ITR.
Finalmente, ouso acrescentar que retirando da Norte, do

Nordeste e da Centro-Oesre esta conquista, estaremos condenando, tal
vez definitivamente, estas regiões a continuarem na triste condição de
pólos da miséria Que envergonha esta grande Nação.

r=T TC..,.O/.l\llTU'ICA"io---------------'

EMENDA ADITIVA:
Inclua-se no Art. 2B do Substitutivo, um § 5 Q , com a seguinte

redação:
"Art. 28 -

..uw.-----------~--

OMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

~ TlllTDJ.lunl1lc..;lo----------------,

~---------'LlX"1II10fc01ussio/lu.cOM1nio-----------,

EMENDA 550027-3
~ONSTITUINTE BENITO GAMA

~DOT'~
(OB I 6J87

auTOIII--------------

...... Pl.IIlAIIIIO/cOMlssio/.UICIUlllllo-----------,

EMENDA 550025-7
eHONSTITUINTE BENITO GAMA

3Q -

§

§

§

§ 4 Q - ••••••••••••••

§ 52 _ D~ planos e orçamentos
do em conta as macIo-regiões geográficas
diversos segmentos políticos e sociaiS e

deverão ser elaborados leva~

do País e a participação dos
dos vários níveis de governo."

Acrescente-se o seguinte artigo à seção VI - Da repartição
das Receitas Tributárias.

"Art .... - O cálculO das participações previstas nesta s~

ção será efetuado sobre a receita bruta dos impostos, excluidãs ~res

tituiç5es e a parcela de arrecadação de Que trata o § 1Q do artigo 20.'~

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A

o anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Fl
nanceira, consagrou em seu Art. 1Q , parágrafo segundo (22) o princí 
pio, salutar sob todos os aspectos, da regionalização dos orçamentos.

Trata-se de conquista da qual não se pode abrir mão,especial
mente as regiões menoS aquinhoadas econômicamente, VlStO Que, certa
mente, será um valioso instrumento de definição de prioridades nacio

nais.

Este dispositivo constava da anteprojeto aprovada pela Sub
comissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas. Esta
supressão representa um retrocesso, na medida em que significa uma di
minuição real do bolo a distribuir.

Caso não se calcule as participações nos Fundos com base
na receita bruta, as Estados e Municípios continuarão a financiar a p~

lítica de incentivos do Governo Federal.
NãQ há pois, como, nesta Carta Magna, deixarmos de

instrumentos eficazes de contrôle dos atos do executivo, Que
deve fixar metas e planõs, mas, efetivamente cumpri-los.

agregar
não só

" Aditiva"

&UTOII- _

Seção VIl

" PROPOSTAS DE El-fN)!\ AO SuaSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSAO DO
SISTEMA TRIBUTARIa , ORÇAt-ENTO E FINANÇAS "

Comissão do Siste:ta Tributá~io , Orçamento e Financas

EMENDA 550028-1
~ Deputado ST~LIO DIoS

~ 'lJ.To/.lUSfIFlCaÇ.O- --,

~c----------'LlNUltJCCws,.io/su.::O..lssi: --,

&UTO ..'--------------

OMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINAN AS

Emenda substitutiva ao parágrafo segundo do artigo 21
Art. 21..........................• · ... ·· .•..•..•...... · •.
§ 12 ......•.....•••..••....•.•.•••..•.••.•.••••.•....•.•.

EMENDA 550026-5
etO~STITUINTE BENITO GAMA
...... PL.III".IO/COIUJsio/.u.COlllISIÃO------------,

1':"1---------------TI_TO/"USTI'IC.&;io-----------------,

" § 22 'os recursos do Fundo de Participação dos Estados e
do OlstrIto Federal, serão destinados exclusivamente às unidades fede
radas cuja "renda per capita" seja inferior à nacional".

Das Disposiç5es Transitórias

Incluir depois ar ts 26 ou onde couber.

JUS T F I C A T I V A
As despesas somadas da União , dos Estados , dos Municípios ,

dos Territórios, de Distnto Federal, dos seus órgãos da admi'1istração indi-
Somente privilegiando as regiões mais pobres é Que o país

caminhará para um desenvolvimento mais homogêneo.
Os fundos de Participação são os grandes instrumentos de

redlstribuição existentes e cabe à Assembléia ~acional Constitulnte a-

reta , das entidades e em;:resas sob controle estatal , não poderão ultrapassar

a 50% da renda naczonal em cada exercício , sob pena de crime de responsablli-

dê:1E' dos seus ao-írüstraoores e dirigentes tl •
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JUS T I F I C A ç A O

razão direta do montante positivo do saldo comercial com que
cada Estado contribua para o balanço de pagamentos do Pais, s~

gundo o disposto em lei complementar."

É conhecida a situação daqueles Estados da Federação
que, contribuinao de forma expressiva para o vulto do salao dos balan
ços comerclais do Pais, em razão da imunidade de lmpostos nas exporta
çõ es , não c i spõem das receitas ne ce s s ãr i as ao atendimento das incumbên::
Clas a seu cargo.

Resta, entretanto, estaoelecer eqüidade de tratamento
relativamente, àqueles Estados que tem suas economIas voltadas à expor
tação, carentes, portanto, de investimento em infraestrutura econômi::
ca e social adequada (como transportes, distribuição de energia, comu
nicações, saneamento, educação, saúde etc ... ), necessárias a manute~

ção desse fluxo comercial tão importante à SObrevivência do Pais.

Por essa razão, propõe-se à criação de um Funda de Apoio
às Exportaçõss, com recursos justamente daqueles impostos arrecadados
se não totalmente, em grande parte, com as operações do comércio ex
terior, quais sejam, os impostos sobre importação, exportação e ope
rações financeiras.

o Sistema Tributário Nacional tem de satisfazer, dentro
do possivel, às principais necessidades dos Estados e as do equilíorio
federativo. Pelo sistema de partICIpações, busca-se uma melhor dis
tribuição regIonal e setorial das rendas. Pela atrIbuição direta ae
receitas do IPI, aos Estados onde se situam os estabelecimentos indus
triais, e as do adiconal do imposto de renda, objetiva-se atribuir re
cursos aos-Estados mais desenvolvidos. -AUTO.-----------------,

_ Comissão do Sistema Tributário,Orçamento e Finanças

Art. 15

§ 92

II

A emenda é de autoria da federação das Indústrias do Estado do

Espírita Santo produzida nos debates e coru.nlídada no Documento da Comissão de

Temas para a AsselT'bléia Nacional Constituinte.

O objetivo desta emenda é MIRAR os limites da ação pública sem o

que se torna difícil" manter a autonomia do setor privado , que se tornará s~

tor econômico dependente ou reflexo do setor públlco".

Justi ficativa

Constituinte Deputado RENATO JOHNSSON

~

Suprima-se a letra "b" do item lI, do § 9 g , do art. 15 2 , do Substitu
tivo da Comissio do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças,elaboradc

pelo Relator, Constituinte Oeputado José Serra.

1":'"'1 TI.lTC/J"'STlfle...çic------------------,

EMENDA 550029-0

1":'"'1---------- .... U.,111D/COlluuio/&Ul'OIlISSio -----------,

b) Suprima-se integralmente

JUSTIFICATIVA: A nlo incidência de tributo sobre a energia elétrica e
combustíveis nas operações interestaduais retira dos Estados produto
res e exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da
exploração dos recursos naturais existentes em seus territ6rios.

Os Estados produtores estariam, na verdade, sendo forç~

dos a abrir mãc de receita tributária em favor de Estados mais ricos
e e~onom!camente mais poder~scs, nos quais a demanda de energia supe

ra as condições de produção pr6pria.
Os Estados produtores, onde a explcraçlo dos recursos

naturais para gerar eletricidade se faz às custas de desconforto para
a populaçio, de prejuízos econÔmicos e fiscais por causa da inutiliz~

Cio de enormes áreas de terra e de aumento da poluiçAo e de agressão
à natureza, ainda deixario de auferir receitas tributárias que poderi

ali' estimular o seu pr6prio desenvolvimento econOmico.
No texto constitucional vigente, já é irrisória a par

cela do Imposto Onico sobre Energia Elétrica - IUEE e do Imposto Onicc
sobre Combustíveis e Lubrificantes - IUCL distribuída aos Estados pr~

d~tores. O novo text~, em exame, suprime de vez esta minguada partici
pação, pois elimina o IUEE e o IUCL e estabelece imunidade no novo tr

buto ( sobre circulaç30 de mercadorias e serviços).
~, pois, justa e necessária a supressão proposta.

,.,.,. TtlfO'JU5Tlrl:Açic--- _

Dê-se à alLolea "b" do Üe.""l Il do § 99 do art. 15

" b) sabre operaçoes ent.ro corrtrabuantas com coebust.f

vea.s .liquübs 'c gasosos dom,vades de petróleo e e"crgia elétrJ.ca; 11

JUS T I F I C A c li. O:

o sxst.ora proposto dctr~L-F}ta os Estados que P:lSS.lC::-:-. \.151.

nas produtoras dc álcool caroarante, que não fYYJE:l~O cobrar o IC.'l sobre' a cana-às:
açúcar, Essa nâo ll1C1dê:lC~a poderá acarretar prcjufzos cor-srdcrávea.s para eS5!.5

Estados. 50 o que se prct.ende á asseçurar a cobrat:iça 00 l1-;t"Jsto sorrerrto n;as \'~"1 

das a consunudares f maas, é r-clhor drzcr , desde Loqo, que não J.nClàl\,-f nas rro.l,!

n~d:'!.c:; ent.rc c..nLrlb..lmtes, cvi tando-ao , assam, p.!'O~le.-ils co- c) cr&:11to c"'c.'~'.ml 

rrc.,tc cobrado nas opcraçôcs L'tc.r:':'alli'1r~as.

EMENDA 550030-3
~LOO PRIETO

r-:::====--:-:-----;:;-::---;:-; ....0 ....'0/=: .. "iO.SUI::1ll "iat:J COMISSÃO V-Do Sistema Tributáno, DrçaT,er.to e Fina,ças

1\ redação propostzi cozzaqc as duas di storçôes , 1500 é,

pornut.arâ a câ.J.rança do arrposto nas opcraçócs COIí· álOX)l c C':ltariÍ a q..lcstâo do

crédJ.to nas Op::J"ilÇÕCS inlcrcsbdua1S.

EMENDA 550032-0 C;]--PO"T"'_"~~J
PJ BocnVUVA CUNHn [~ "J JInclue-se no SuostitutivD da ComIssão V - Do Sistema

Tributário, Orçamento e FInanças, um item 111 ao artIgo 20, com a se
gUInte redação:

"111 - do pr~duto da arrecadação dos impostos soare im
portação, exportação e operações de créd~t?1 c~mD~c.e seguros,
ou relativG~ a títulos Ou valores moblliarlcs, c:-: ê-:; 3:=
cente ao ~updo de a~~lc às Expurtaçces, parõ ser ~eS!~rê~C a:S
Estados qJe ex C=tE~ para o Exterior produtos excluíoos 08 i~
cidé~cia do l~ osto sctre operações relativas à clrculê;~O ce
me!Ca~OrlôS e o~=e a prest~;ão de servlçcs, esta~E:ec~acs na r- --~~~~ P I ojcto

nanças.

l'tll':õ/JUSTI'IC...,.:io------------- - -- .- ------

Acrescente-se, onde couber, parágrafo ÚnICO, ao

da CG~i5sio do Sistema Tributário, Orçamento e FI
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JUSTIFICAÇAO

G:,m"0;=J
DB-G

I-perda do cargo público de qualquer condição;
11- inabilitação para o exercício de função, emprego ou

cargo público, inclusive de natureza eletiva, pelo prazo de cinco a
quinze ancs ; '

111- indenização ou restituição aos cofres públicos;
IV- suspensão temporária do direito de licitar ou declara

ção de inidoneidade de licitantes; e

V- multa proporcional à gravidade da infração às normas de
processamento da despesa;

VI- confisco de bens.

COMISS~O DE SISTEMA TRIBUTAR 10 DR AMENTO E FINAN A

Trata-se de reforçar o poder de intimidação do Tribunal de
Contas para que os administradores e prestadores de serviços à União
pesem as consequências de seus atos antes de praticá-los, com o que I

logrará moralizar o Serviço Público, na defesa dos interesses do Erá
rio.

..... -------l't.E.... '1I0/CO ... s'io/SU.COlussio-----------,

JUSTIFICATIVA

A emenda ora proposta visa incluir no texto dos
anteprojetos regra que garantia a continuidade e economicidade
dos investimentos públicos de modo a evitar a paralisação de
obras e os crônicos atrasos de pagamentos, que conduzem à mal
versação dos fundos públicos e a práticas condenáveis. Obras
inacabad.s constituem investimentos mais antieeconômicos que
~e possa imaginar, em especial, numa economia com inflação e~

dêmica como a nossa.

Da mesma forma, os atrasos de pagamentos por pa~

te do Governo, relativo às obras e serviços contratados, one
ram, em muito, os cofres públicos, dada a obrigatoriedade de
correção dos valores devidos, além dos desajustes financeiros
e sociais da! decorrentes, tanto para as empresps quanto para
seus empregados.

Em face dessas observações, entendemos oportuna

a inserção no texto 'da nova Carta de regras de caráter preve!!
tivo, como O que estamos sugerindo, para que se' obtenha a maior

eficácia poss!vel do emprego dos recursos públicos.

Parágrafo Único - Verificada a existên
cia de irregularidades ou abusos, inclusive de
ações de que resulte a interrupção de obras ou
de seu pagamento, o Tribunal de Contas da União
aplicará aos responsáveis as sanções previstas
em lei.

r.r n:xTO/JUSTlfIC.r.çil) ----,

,-"T--------- l'I.UIA"IO/COWlssio/cUICOIfI',io----------,

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO f FINAN AS
~,...~
'ov06~.2.J

No anteprojeto do Relator da Comissão do Sistema Tributá
rio, Orçamento e Flnançãs,dê-se ao artigo 46, suprimido o 39, a se

guinte redação:

Art. 46. A receita e despesa dos fundos de qualquer natur~

za constarão do Orçamento da União.
Parágrafo Onic~. ~ vedada a criação de fundos, salvo medi

ant~ autorização legislativa.

r.r---------------TlXTo/JusTI,Icaçlo-------------------,
JUSTIFICAÇ~O

No anteprojeto do Relator da Comissão do Sistema Tributá

rio, Orçamento e Finanças, dê-se aa artigo 52 a seguinte,redação:

Art. 52. O Tribunal de Contas da União, de ofício Ou medi
ante provocação de qualquer das Casas do Congresso Nacional, da Co
missão Mista de que trata o artigo 31 ou da Auditoria-Geral, bem c~

mo do Ministério Público ou das auditorias financeiras, orçamentá
rias, operacionais e patrimoniais, se verificar a ilegalidade de
quaÍquer ato relativo a receita, despesa ou variação patrimonlal, d~

verá:

JUSTIFICAÇ~O

Em outra Emenda apresentada a essa Comissão, estamos propo~

do a institucionalização de uma Auditoria-Geral do Congresso Nacio
nal,'donde-á alteração no texto modificando para nele inserí-la como

órgã~ que pode provocar a ação do Tribunal de Contas.

Não importam quais sejam os vetores que a Administração ~

tilize para a realização dos objetivos socials, se sobre eles se as
segura a fiscalização do Congresso Nacional e se os seus recursos

são identificados no Orçamento.
Extinguí-los é medida que pode não consultar os interesses

da agillzação administrativa e a discussão ficaria melhor para quan
do se examinasse a reformulação da Administração Públlca.

A le~ pode tudo, se não contraria a Constituição, de modo
a se poder considerar, a todo tempo, a extinção de qualquer fundo,
convindo que, a respeito, haja manifestação expressa do Congresso N~

cional em cada caso, segundo a boa prática democrática, avessa à si~

temática do decurso de pr~zos.

n:nololusTI'lcAÇ.io-----------------,

No anteprojeto do Relator da Comissão do Sistema Tributário, Or

çamento e'Finanças, dê-se ao artigq 55 a seguinte redação:
Art. 55. Comprovada o ocorrência de irregularidades, abu

sos ou ilícitos, o Tribunal de Contas da União aplicará aos respons~

veis as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras

cominações:

EMENDA 580034-6
(lDEP. Joilo NATAL

,-"T---------- ;.Lt:"'''''.o/COMjSS.io/~u.COIlIU;;O----------_,

p:r;"""':JPMDB-GO

1."""""" 00 '''''''' m';;;;;;~:";;;;;;;;;·,""''<'' ] l;; I "~
r.r- TlllTO/Ju:ITI'IC"Çi.O

No anteprojeto do Relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e I
Inanças , inclua-se, onde couber, nas Disposições Transitórias-, o seguinte artigo:

Art. ••• Comissão de alto nível, integrada por especialistas indicados p~ I

los Poderes lelgislativo e Executivo, designados pelo Presidente da República, sob a I
coordenação do I\uditor-Geral, promoverá no prazo de um ano da prlll1J.Jlgação desta cone- ~
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tituição, todas as medidas necessárias à implantação da nova sistemática de controle
financeiro e orçamentário e da Auditoria-Geral, inclusive as de natureza legislativa,
que proporá sejam encaminhadas à apreciação do Congresso Nacional.

§ 12. Até o cumprimento do disposto neste artigo, são mantidos os serviços
e procedilllP.ntos em vigor na data de prllllJ.Jlgação desta Constituição.

§ 2!!. Aos atuais Procuradores junto aos Tribunais de Contas dos Estados e
órgãos coogêneres, é garantida a isonauia can os meroros em final da carreira do Mini~

tério Público, que passarão a exercer as suas funções, na vacância dos respectivos ca~

gos.

panhamento pelo Congresso Nacional das ações do Executivo, do ponto
de vista político, que é o que mais interessa à sua missão fiscali
zadora.

Pedimos vênia para sugerir a léitura de seu conteúdo, que
exigia, antes, compatibilização do texto introdutório da seção de
Fiscalização Financeira.

JlJSTlFICJIÇllO

= -T'TI:."l)/-.lu'1".~'Uôi.o----- _

~O.T& _

'ov06/87_

~!!::'~~~~~=~=-"''-__ .UTG'' _

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINAN AS

~ 'L~NÀ"IlJ'CO"lSsJoJ.ueCOMIUio-------- __-,

EMENDA 550038·9
l: DEPUTADO JO,IIO NATAL

Com as proflJ1das alterações introduzidas na temática da fiscalização a ca.E
go do congresso Nacional, i~õe-se disciplinar a transição, de modo a não haver qual
quer hiat.o no funcionamento normal, dos mecanismos e serviços de controle em vigor.

As disposições quanto aos Procuradores dos Tribunais de Contas tornam-se .!!
videntes em face da unificação do Ministério Público, que está sendo adot.ada pela Co
missão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, de modo a prevenir prejuízos
llJe possam sofrer em razão da inovação proposta, ela mesma a razão fundamental de di~

posição transitória emtal sentido.

No anteprojeto do Relat~r da Comissão do Sistema Tributá
rio, Orçamento e Finanças, insira~se, após o ~9 os seguinte artigos,
renumerados os demais:

Art. 40. A lei regularará o processo de fiscalização pelo
Congresso Nacional, através da Auditoria-Geral, dos atos do Poder S
xecutivo, inclusive os da administração indireta, quanto aos aspec
tO$ de eficácia, de eficiência e de economicidade.

§ 12. A Auditoria-Geral acompanhará a execução do Orçame~

to, segundo os Planos Anuais de Ação que as autoridades administratl
vas lhe encaminharão, trinta dias após a apresentação, ao Congresso
Nacional, da proposta orçamentária ~niãó.

§ 2~.A Auditoria-Geral~assessorará o Congresso Nacional
no exame da proposta orçamentária, à vista dos elementos constantes
do Plano Anual de Ação, que especificará os objetivos de cada Pro
grama de Trabalho, confrontando custos e benefícios, quantifIcando
as metas a serem alcançadas e estabelecendo as estratégias que se
rão desenvolvidas para a sua conse~uçã~.

§ 32. No exercício de suas atribuições, a Auditoria-Geral,
de ofício ou a requerimento de qualquer membro do Congresso Nacio
nal, aprovado em Plenário da Casa a Que pertencer, promoverá as
inspeções necessárias à avaliação do desempenho das autoridades ad
ministrativas na execução do Orçamento.

§ 4º. Em caso de aplicação de recursos em desacordo com
as especificações do Plano Anual de Ação ou de ineficácia das medi

das adotadas, a Auditoria-Geral enviará relatórios à Mesa do Congresso
Nacional e rep.resentará ao Tribunal de Contas e ao Ministro de Esta
do, ao qual estiver subordinada a autoridade responsável.

§ 52. Com base nos relatÕTios produzidos na forma do pará
grafo anterior, o Congresso Nacional, considerada a gravid~de da si
tuação, poderá sustar a aplic~ção dos crédltos orçamentários e ex
tra-orçamentários, consignados ou dIstribuídos à unidade em que tiver
ocorrido as irregularidades apontadas, até a manifestação do Tribu
nal.de Contas, se não forem adotadas medidas saneadoras pelo Minis
tro de Estado.

§ 62. A Auditoria-Geral dará parecer prévio sobre as con
tas que o Presidente da República prestar anualmente, em que consi
derará as apurações que tiver feito sobre a gestão dos administrado
res.

§ 7º.0 sistema de controle interno enviará balancetes men
sais e balanços anuais à Auditoria-Geral, que os analisará e enca
minhará as suas conclusões às Comissões Técnicas competentes das Ca
sas do Congresso Nacional.

§ 62. Sob pena de responsabilidade, nenhum documento, dado
ou informação poderá ser sonegado à AudÍtoria-Geral, quando requisi
tado ou por ocasião das inspeções previstas no § 3º deste artigo.

§ 9º. A Auditoria-Geral contará com pessoal especializado
na área de atuação dos Ministérios, podendo, dentro dos limites de
seu orçamento, contratar empresas e consultores para auxiliá-la no
exercício de suas funções.

~'.II"'OO--

MOR GO ~

~OAtA--~

~6 /87 jSAO 00 SISTEMA TR

públicos i

b) os prejuízos causados aoS cofres públicos por funcion~

rio ou decorrentes de contrato;
c) a atuação dos administradores na execução do Orçamento;
d) a inadimplência dos licitantes; e
e) os atos concessivos de direitos e vantagens aos funcio

nários públicos.

11 - a realização de inspeções e auditorias financelras,
orçamentárias, operacionais e patrimonlais nos órgãos e entldades
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

111 - a fiscalização das entldades supranacionaIs de cujo
capit~l o poder público participe, de forma direta ou indireta; e

IV - a fiscalização da apllcação de quaisquer recursos re
passados pela União a Estados e Municípios.

res;

Art. 50. O controle externo será exercido com o auxílio:
I - do Tribunal de Contas da União, quanto aos aspectos

de legalidade, regularidade e probidade da gestão dos administrado-

JUSTIFICAÇIlO

NO anteprojeto do Relator da Comissão do Sistema Tributá
rio, Orçamento e Finanças, dê-se âos artigos 50 e 51, a seguinte r~

dação:

Em outra Emenda apresentada a essa Comissão, estamos por
menorizando as funções da Auditoria-Geral, como instrumento de acom

Art. 51. Ao Tribunal de contas compete:
I - apreciar e julgar os atos dos administradores e de

mais responsáveis por bens e valores públicos, da administração di
reta e indireta, inclusive fundaç~es e sociedades civis instituídas
ou mantidas pelo poder público federal, especialmente:

a) os casos de enrlquecimentó ilícito dos adminlstradores

11 - da Auditoria-Geral, quanto à consecução dos objeti
vos programados e à avaliação do desempenho dos administradores na
sua persecuç30.

~ ..,.._Tlf:lITQ/.ruSTI"C.çlo-----------------,

~DA 550037-1
~UTAQO JOAO NATAL



Art. 41. O Auditor-Geral, com prerrogativas de Ministro de

Estado, será eleito pelo Congresso Nacional, juntamente com o Adjun-

to, seu substituto eventual, para mandato com a duração de cada le
gislatura.

§ 19. A escolha poderá recair em membro do Congresso Naci~

nal, cujo afastamento não implicará perda do mandato parlamentar.

§ 29. Por maioria absoluta do Congresso Nacional, o Audi
tor-Geral poderá ser destituído, a qualquer tempo, promovendo-se no
va eleição para provimento do cargo.

JUSTIFICAÇAO

Em alentado estudo, que constituiu a Sugestão n9 1578,. re~

presencada sob a forma de Emendas na Subcomissão de Orçamento e Fis
calização Financeira e, depois nes?~ Comissão, propusemos a institu~

ção de novos mecanismos de fiscalização financeira, demonstrando, à

exaustão, a caducidade do sistema vigente, que se mostrou inoperante
na adequada vigilância sobre a aplicação dos recursos públicos.

O Congresso Nacional, na recuperação de suas prerrogativas,
não pode abrir mão de exercer sever~ fiscalização sobre as ações do
Executivo, através de órgão diretamente vinculado à instituição, Que
elegerá o seu dirigente, podendo, igualmente, destituí-lo, se decair
de sua confiança.

Não é o Que ocorre com os membros do Tribunal de Contas,
que são vitalícios e nomeados pelo Presidente da República, podendo
certamente não corresponder às expectativas do Congresso Nacional,
sem consequência alguma.

Embora seja órgão auxilPar do Legislativo,as garantias dos
Ministros do Tribunal é sério empecilho para levar a Corte a atuar
no sentido dos legítimos interesses do Congresso Nacional, na verifi
cação da execução do Orçamento.

Interessa mais à fiscalização do Congresso os informes po

líticos, sobretudo quanto aos resultados alcançados pelas autorida
des administrativas na aplicação dos recursos confiados à sua gestã~

e não tanto dados quanto à legalidade ou regularidade da despesa, de
que vem se ocupando o Tribunal de contas, incapaz, pela natureza de
sua organização, de apontar os maus gestores, no sentido de suas ações

equivocadas.
O cumprimento de formalidades apenas para o processamento

da despesa não depõe do acerto do administrador e é .isso somente que
o Tribunal pode atestar. Tal proceder apenas coonesta a ineficiência

administrativa.
A Constituinte não pode deixar de estar muito atenta para

essa questão, sob pena de perder excelente oportunidade para morali
zar a aplicação dos dinheiros públicos, recobrando para o Congresso

uma de suas mais importantes funções.
Fazemos um apelo veement~ para que o assunto seja cuidado-

samente examinado.
A despeito de tudo, mantivemo>, em nossa proposta, o Trib~

nal de Contas, aumentando as suas responsabilidades e retirando de
sua atuação apenas o que poderia conflitar com as finalidades da Au

ditoria-Geral.
Encarecemos vista da Sugestão inicialmente mencionada, em

cuja justificação passamos em revista todo o sistema de controle,com
a indicação de suas fragilidades e dos remédios que poderiam vitali-

zá-lo.
Não será,certamente, a sua forma alentada que desestlmula

rá a sua leitura se o País ude lucrar aI uma oisa m

Senador Constituinte JUTAHY ~lJ\G/\LIIÃr:S.
,...-, .L~H.lIIl0/CONlsslo/.U.CO.. IUio----------___,

Comissão do Sistema Tributário, Or amento e Finanças
~ T[.to/~unl'leAçio -'

Altere-se para o seguinte texto a redação dos ar

tigos 49 e 50 do Anteprojeto da COMISSÃO DO SISTEll/\ TRIBUT~RIO, OR

Ç~IENTO E FINANÇ/\S, COm absorção dos artigos 48 a 56 e 58 a 60:
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Art. 49 O Congresso llacional fiscalizará a admi

nistração do patrimônio, a execução orçamentária, as finan~as e a
realização dos planos da União, a gestão de suas a~tarquias, a ad
ministração das empresas e outras entidades de que participe, a a

plicação das subvenções e das renúncias de receitas federais ••

Parágrafo único. No exercício da função fiscaliz~

dora, o Congresso Nacional será auxiliado pela Auditoria Geral da
República e pelo Tribunal de Contas da União, conforme regulado em

lei.

Art. 50 O Auditor Geral da República será nomea

do, para cada tempodequ~ anos, pelo Presidente do Senado Fede
ral, depois de aprovado pelas duas Casas do Congresso """na"ional,
dentre bacharéis em ciências contábeis de idoneidade técnica e mo
ral.

JUSTIFIC/\ÇÃO

Insisto na presente em~nda, não contestada mas a
penas recusada sem maior exame e nenhum debate.

As prerrogativas do Congresso NaC10nal só subsis

tirão se ele tiver condições efetivas para exercer sua,funcão fisc~,
lizadora. Para isto, o Poder Legislativo necessita instrumental1za~

-se através de um órgão profiss1onamente capaz, respal~ado pelo

Congresso Nacional e com t~tal independência da 1nfluência do Poder:

Executivo.

A solução aqui proposta consiste na criação de uma

Auditoria Geral da República, no Congresso Nacional, sob a direção
de bacharel em ciências contáb~is noemado por quatro anos, invest!
do após aprovação da Câmara dos .Deputados e do Senado Federal.

O anteproJeto da Comissão temática trilha o def!
ciente sistema atual, que confere, erradamente, ao Tribunal de Con
tas o comando e a realização de aud1tagens, acumulando, condenavel

mente, funções que precisam estar segregadas em órgãos autõnomos.

A audltoria externa ou independente não pode julgar o que apura e

um tribunal não pode exercer a auditoria, sob pena de viciar ambas

as funçóes.

Fatos concretos e atuais evidenciam a desinforma

ção e a ausência de fiscalização pelo Congresso Nacional, como os
seguintes, privãndo-o de meios para prevenir, conhecer e reprimir
abusos e fraudes: corrupções e desperdícios divulgados nos últimos
anos em jornais e livros; desconhecimento do dest1no dos vultosos

recursos que geraram o endividamento externo e interno; falta de 11
sura em concorrências públicas, 1nclus~ve da recente licitação ref~

rente à Ferrovia Anãpolis-Maranhão; classificação artificiosa de r~

ceitas de impostos em outros títulos, privando os Estados e Municí
pios de parte do produto partilhável e subavaliando a carga tribut!
ria federal; omissão na cobran~a do imposto territorial rural, em
prejuízo dos Municíp10s, que são os destinatários da receita; impo~

tação de gêneros contaminados, deteriorados ou a preços superiores

aos do Mercado Comum Europeu; não cobrança de créditos tributários

legalmente constituídos; e descumprimento de leis tributárias.

A ação fiscalizadora do Congresso Nacional preci
sa ser pronta e eficaz, como sõ um órgão de auditoria autõnoma pode

fazer, recebendo as ordeas do Poder Parlamentar, informando imedia
tamente as Mesas do Senado e da Cámara dos Deputados e procurando
impedir a consumação das il~galidad~s, fraudes ou abusos. Não pode

ter essa eficácia um colegiado em que se torna impossível promover
a responsabilidade superior pela lentidão, em omissão, contemporiz~

ção ou falhas de qualquer.àpécie. Não pode oferecer o necessário
desempenho auditorial um tribunal, em que todas as decisões impor~11

tantes dependem da apreciação coletiva e que chega a pretender ser
independente do Poder Legislativo, apesar de a Constituição dizer
ser órgão auxiliar.

Assim, a viabilização fiscalizadora do Congresso
Nacional exige reformulação juríd~ca e operacional, instituindo Um
õrgão autônomo de auditoria e recolocando o Tribunal de Contas da
União em função adequada de julgamento.
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o anteprojeto, a par de manter um sistema obsole

to de fiscalização parlamentar, repete disposições inadequadas para

urna Carta Fcdcr~l, estatuindo a divisão do controle em externo e i~

terno e detalhando seu exerc!cio. Limitadamente, circunscreve a fis

calização congressual àquele controle externo, quando a potenc1ali:
dade da auditoria independente atinge a avaliação de custos e bene

f!cios, a análise de desvirtuamentos funcionais, a indicação de a

perfeiçoamen:os administrativos e legais, e outros procedimentos
que objetivam resguardar a lei, o patrimõnio e a integridade.

Assim, enquanto que o Poder Judiciário está org~

nizado em lei e os seus Ju!zes prestam jurisdição regulada em co

mum~ verifica-se que o anteprojeto preocupou-se mais em estatuir na

Constituição privilégios aos Membros do Trib~nal de Contas da União

e o "status quo", impedindo reorganizações exigidas no curso do te~
põ.

Não tem sentido guindar ao nlvel constitucional
disposições corno as contidas nos artigos 48, 51 a 56, 58 e 59, en

quanto que o art. 60 impede que os Estados criem mecanismos novos e

mais produtivos para a fiscalização inerente ao Poder Legislativo.

Senador Const1tuinte JUTAHY MAGALHAES

~,-_-~_- 'LlNAIIIO/cOMISSio/susCOM'SIÃO------- ----,

00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇ~S

Emenda ao Substitutivo da Comissão.

Acre~cente-se ao art. 20, o inciso III:

Art. 20 - •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••

III - do produto da arrecadação dos impostos s~

bre importação de produto estrangeiro (art. 13, inciso I) e exportaçã

de produtos nacionais ou naciona11zados (art. 13, inciso lI) parcela

compensatõr1a aos Estados e Municípios, decorrente da perda de recei

ta destes com imunidades e incent1vos à exportação.

§ 19 _ Fica cr1ado o Fundo de Ressarcimento, para c~

br1r os gastos tributãrios dos Estados e MunicípiOS com L~un1dades e

isenções dev1das à exportação de nlercadorias e serviços, inst1tuídas

pelas União.

§ 29 - O Fundo de Ressarcimento const1tuir-se-ã de

parcela do produto da arrecadação de impostos sobre o comércio exte 

r1or, bem corno outros recursos que lhe forem destinados pela união.

JUS T I F I C A ç Ã O

A medida proposta visa a solucionar o tormentoso pr~

blema que, nO momento atual, envolve as finanças estaduais e , por via

de conseqUénc1a, as municipais, face à imunidade confer1da pela Con~

~""'''':J_ PMDB

DO SISTCMA TRIBUT1iRIO,ORÇ~ICNTO E FINANÇAS

senador O::mshtmnte JUTAHY MAGALHÃES

...,.,.---------- ,'-C"'..lIIlo/cawl"Áo/IU/ICOIllllISslo -,

r.I---------------- TI ..TO/.lUUlfll:AClo--- -,

Emenda ao Substitutivo da Comissão.

....................................................

Dê-se a seguinte redação ao art. 25, Seção VII, D1S
posições Trans1tórias e inclua-se aí o art. 28, renumerando-se os d~

In aas ,

Art. 28 - Do produto da arrecadação do compulsór10
para o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), vinte 1nte1ro~.por

cento (20%) serão dest1nados ao Fundo de Participação dos Municíp10S
IFPM - art. 20, alínea El.

titu~ção v~gente relativamente ao imposto sobre circulação de mercad~

rias 1nc1dente sobre as operações destinadas à exportação.

Esta 1munidade é de uma injustiça gritante para os
Estados que remetem ao exterior produtos originár10s e se vêem pr1va
dos de exercerem o poder de tr1butã-los.

Ind1scut1velmente, grande parte dos problemas finan
ceiros, especialmente dos Estados primário-exportadores, decorren de~

Se arbltrárlo instrumento que confere reais benefíc10s à polít1ca ec~

nôm1C6 rclac10nada com as exportações à custa de sacr1ficio dos gove~

nos estaduais e munic1pais.

Em razão do creSC1mento apresentado nos últimos anos

O Estado da Bahia, a exemplo do R10 Grande do Sul e Goiás, passou a

1ntegrar o rol dos chillllados Estados produtores, com crescente volume

de produtos exportados que contr~buem para o equilibrio da Balança de
Pagamentos do País.

Esse fato tornou essas unidades da Federação vulncr~

VC1S com relação à 1munidade do reM, a qual vem acarretando vultosas
perdas a todos.

..........................................Art. 25 -

Parágrafo único - Do produto da Arrecadação do FINSO-. -CIAL, setenta e cinco inteiros por cento (75%) será destinado ao

Fundo de Descentra11zação (art. 25) para o financ1amento da descentr~

11.zação de serVl.ços de educação, saúde, all.rnentação, preservação am

biental, defesa c1v11 e reforma agrária e vinte e C1nco 1nte~ros por
cento (25%) ao Fundo de Part1c1pação dos Municípios (FPM - art. 20, ~

línea E)'

JUS T I F I C A ç Ã O

Não é justo que os municípios bras11eiros, que arcam

com grande sorna de atribuições, fiquem ~ margem da ap11cação dos re

cursos do FND, cuja estimativa de arrecadação situa-se,para 1987, em
torno de Cz$ 120 bilhões, desde que a economia nacional mantenha um
nível satisfatór10 de desempenho.

As adrnl.nistracões municipais são a contrapart~dã c~

munil5.rl.u da ação da União e devern pD.rticipar do processo de invest!

mentos púb11cos e reaparelhamento urbano 1nd1spensáveis ã ma10r ef1c~

C1a dos planos socia1s.

Da masma forma, há que se definl.r qua~s Os serv1ços

que deverão ser f Lnanc aados pelo FINSOCH,I, na pauta de descentraliz~

ção, CU1dando, ao mesmo tempo, de fortalecer a adm1n1stração geral
dos mun1cíp10s com parte destes recursos para capac1Larem-se a novas
atr~bu~ções selorl.ais.

A situação descrita não pode perdurar, sob pena de
Se de1xar em aberto o cam1nho para a perpetuaéão das distorções hOJe

existentes, com a conseqüente frustração das adm1n1strações estadua1s
e mun1c~pa1s.

A forte pressão da crise externa continuará eX1gindo,

da parte da União,políticas de incremento ãs exportações e elevação

de sua compet1t1vidade nos mercados internacionais. Mas estas polit1
eas são do 1nteresse da economia nacional cabendo a União a responsa

bil1dade de f1nanciá-las sem prejuizo a Estados e Mun1cip10S.

Trata-se, enfim, de uma emenda já apresentada ã Su~

comissão de Trlbuto, PD.rticipação c Distribuição das Recc1tas, que

recebeu amplo apo í,o a n't.o r no e externo, animando sua reapresentação à
Com1ssão em pauta na certeza de sua ace1tação pelo espír1to de JUSt1
ca que revesle.

----- -
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Senador Cons1:ituinte JUTAHY MAGALHAES
- AUfOIll----------------,

'lfN""IO/CO,,"',1o/.UICOIlI.d.O-__________ D"T"~

tJ COMlSSAO 00 SlSTEMl\ TRIBUTMIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS l tT"1! C>tJ?J
~----------------Tr:llTo/ ..uSTlncAç.o----------------__,

EMENDA 550043-5

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÃRIO,ORÇ~IENTO E FINANÇAS

Senador Constltllinte JUTAHY MAGALIlI\ES

~ TLUO/.luSTI'ICAÇÃO-----------------,

~ 'U:NAlllo/eou"tS.o/IUICOIllI"io-----------,

;':;;~~~~~"':==~="-"---.UTO"---------------,

tmenda ao Substltutivo da Comissão do Sistema Trlbu

tário, Orçamento e Finanças.
Inclua-~e, nas Disposlções Transitõrias, Seção VII,

do Capitulo I:
Suprima-se o art. 60 do Anteprojeto da Comissão do

Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.

Art. - A União assumirã a divida interna e externa,

LncLus i.ve Junto -ao Sistema Nacional da Previdência e Assistência So
cial, contraida pelos Estados e Municipios, comprovadamente decorrente

de inevltãveis insuflciências financeiras acarretadas pela lmplantação
da Reforma Tr1butária instituida pela Emenda Constitucional n9 18, de
196~~ e suas alterações, consoante parecer do Senado Federal.

JUS T 1 F 1 C A ç A O

,[Il:TO/.lUSTlrlca,çio--- _

~ - __-- T[XTO/olUSTI'ICAÇio-----------------,

JUSTIFICATIVA

rrm~UTIDO-~

Modifique-se a redação do Parágrafo iJnico do art.60 do substitu

tivo Relator para melhor explicitá-lo:
"Parágrafo único: Lei complementar estabelecerá as condições '

para criação de Tribunais de Contas do Município.

O dispositivo mencioonado viola a autonomia dos Es

tados, ao obrigá-los a seguirem as regras estabelecidas para a

U.,ião no que conce rne à fiscalização financeira. Além de de s r espej,
tar a autonomia das Unidades da Federação, o mandamento tolhe a

cri~tividade para soluções mais produtivas.

Supríma-se-oo Sub511tutlovo·do ReJator"Constituinte José.Secra.. Q Incíso, V d~ art.,
50.

Não se deve confundir os conseíhos de Contas dos Municípios, que
são órgãos estaduais, cr iados na Constituição Estadual, com jurisdição sobre todos
os Municípios do referiâo-~stado;--corrr-os- Tribunais de Contas-co ~luQicípia. elSis-'
tente apenas nes Municípios de São Paulo e Rio de janeiro.

Atualmente, a Constituição em vigor exige que só se faça a cri:!
ção de Tribunal de Contas Municipal, nos "municípios com população superior a do

is mUhões de habitantes e renda tributária acima de quinhentos milhões de cru

zeiros novos" (art. 16, § 3º da C. F.)
Através de E~mnda que apresentei à Comissão de Organização do '

Estado, elevei a renda para cincoenta milhões de cruzados e atribuítal faculdade'

aos municípios com população superior a cinco milhões de habitantes.

~ rL[N"ItIO/CONI5.sio/su"COIotI'!lio

~.!!SSl\O DO S1S1 EI·n TR1BUTARIO, O'lçrJo'ENTO E FINAI'ÇAS

EMENDA 550045-1

PL[N.~Il1'/cc,"'t$tio/su.t:OlllUÃiJ-----------

crro::l~SS'\O 00 SrSTEM.~ TRIBUTIIRIO, ORÇA1'lENTO E FINANÇAS

tJ GlJl5!J'J rtnes

EMENDA 550044-3eJ GEI'50N PERES

Busca-se, em síntese, conferir àquelas unidades os
meios lndispensãveis'~própriasobrevivência, motivo mais do que su
flciente para que se espere o acolhimento da medida a ser incorpora
da no anteprojeto.

O Substitutivo em pauta prevê um novo ordenamento tr~

b~tárlo para o Pais a partir de 1989, respondendo, .oportuna e adequad~

mente, aos anselOS de fortalecimento dos Estados e MuniciploS. Até lã,
porém, medeia um tempo de graves incertezas sobre as flnanças dos Esta

dos e Munlcipios, afetando os Bancos estaduais, derivada do elevado õ
nus de uma divlda consolidada superior a Cz$ 100 biihões, para as obrl
gações estaduais. Vários Estados da Federação completam as suas recei

tas prõprias com transferências da União que alcançam até 60% da Recel
ta Global. Graças a este expediente, cosneguem pagar a folha de pes~

soal, permanecendo, entretanto, na inanição.
Não é diferente a situação de grande parte dos Munlci

pios, sobretudo das Regiões Metropolitanas. onde se concentra quase
3/4 da população brasileira.

Diante deste quadro dramático, que resul~ou da con
centração de competências e ~eceitas fiscais na União depois da Emen
da 18/6S, a nova discriminação ~e rendas corre o risco de capitular
antes de produzir seus efeitos dinâmicos. Depauperados, quase exan
gues, Estados e MunlcíploS vêm a autoridade pública de seus r~spect!

vos Executivos degradar-se continuamente, colocando um risco a pre

servação da ordem pública e a garantia da transição democrática.
Há, portanto, que se assegurar o perfeito funclona

menta das máquinas administrativas de Estados e Municípios através de
mecanismo nâo apenas compensatõrio às perdas de receita decorrentes

da Emenda 18/6S, mas transparente e legltimador da ação pública no
uso do gasto trlbutãrio. A anistia proposta nd Emenda, ja aéeit'ã par~

cialmente no anteproJeto da Subcomlssão de Trlbutos, partlclpação e

Distrlbuição das Receitas e, portanto, fartamente discutida e conse~

sualmente aceita por tantos quantos discutiram naquela Subcomlssão a
questão do endividamento dos Municípios, atenta para esta dupla preoc

pação: confere ao Senado Federal, cuja competência na avaliação de Es

tados e Municípios é Já tradicional, um fõro de legitimidade e llmita

com justiça, o benefício à exata proporção das perdas de receita.

Só com este mecanismo poderão Estados e MunicíploS

super~r a ~~Jbulência atual e chegar ao porto seguro que os habillta
rã, c9m a nova discriminação de rendas, às novas atrlbuições frente à
democracia e ao desenvolvimento.

A medida preconizada pretende, enflm, repor as flna~

ças dos Estados e Municipalidades a um nível de estabilidade que, de
hã mUlto, acha-se rompido pelas distorções mencionadas, preparando-as
para o ano'de 1989, quando entrarão em vigor as propostas tributárias
da Cornl.ssão.

JUS T I F I C A ç A O

JUSTIFICATIVA

Ora, o atual siste:na de fiscalização financeira e orçaeentãrta
já não corresponde às necessidades da hora presente.
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Imperioso se faz, que no próprio bojo da CO'1stituição Fedsral ,

se ferir a autonomia dos Estados e MJnicípios se intro:luzam princípios e nOrlJ13S'

gerais e obrigatórias, permrt.írua a criação e funcâonemsnto efetivo de um Sistema

Nacaona.l de Fiscalização Financeira e Orçamentária, não subordinado a qJaTquer

dos três Po:leres do Estado, embora vinculado ao Poder Legislativo.

Esse sistema apresentará :le forma nítida e explíclta, três es

feras de cometêncía: a federal, a estadual e a nrJfliClpal. Esta última através de

um órgão estadual que dela se encarregue em bloco, para não onerar os municípios'

brasileiros.

Assim, achamos, que a ccroetêncía fiscalizatória seja dsternu

nada, não pela origem dos recursos, e, s ím tendo en vista o Ordenador da Despesa,

que é, em síntese a pessoa que terá suas contas fiscalizadas.

EMENDA 550046-0
tJ GEflSON Pc:RES

__ 'I..E""'UD'CO\lISsio/IUIc:ON'uIo--------------,

tJ CrJ'1ISSI\O DO SIS IFt~~ TRIB'JTJ\HID, ORÇAI-iENTO E FINANÇAS

. T[X10/"\I~T'nc.ç;,o----------------_..,

Inclua-se, onde couber, os seguintes capítulos:

Das Côrtes de Contas

Art ...O sistema de contrôle e fiscalização f'mancef ro e orçamentário dos órgãos da

Ad,ninistraçlio direta e mdrreta da União, dos Estados e dos I/'Jnicipios, será exer

cido pelo Tribunal Superior de Contas, com rererêncta aos orçsnísmos federais; pe

los Tribunais de Contas dos Estados, com referência aos orqarusmos estaduais e,

pelos Conselhos ou Tribunais de Contas, com referência aos orçarusmos das Admini~

trações municipais, Independentemente da origem dos recursos aplicados pelos orce

nadares de despesas.
§ lQ - O contrôle externo do Poder Legislativo será exercido na

UnHío, nos Estados e Municípios, através da Côrtes de co-rtas acima mencionadas que

aprecíarão e julgarão as Contas dos Administradores e demais responsáveis por bens

e valôres públicos, em sua área de competência.
§ 2Q - As..côilis de.J:ontílJ; darão Parecer Prévio, em n.?~e.::'ta di

as, sobre as contas que prestem anualmente, os Chefes do Poder Executivo, nas três

esferas de Poder, remetendo-o ao Poder Legislativo federal, estadual ou municipal,

conforme a esfera de competência, para o devido julgamento final.

*
*
*
*
*

§ JQ - Os demais .<l,l'denadores de despesas na Administraç1ío púli
ca, na área federal, estadual ou municipal, telão suas contas anuais apreciadas e

Julgadas pelo órgão f'rscal izedor de contas, recebendo dos mesmos Alvará de ~uila-

ção quando aprovadas, ou rejeição com enquadramento c.ívi I e penal.

§ 4º - 'A auditoria f'mancef re e orçamentária será exerc íca sobre as contas

das unidades administrativas de todos os Poderes da União, kdos Estados e dos l.jo~-

Art. ••• O Poder Executivo da União, dos Estados e dos Municípios manterá Sistema

de controles internos, a fim de:

I - Criar condições indispnsáveis para assegurar eficácia no controle exter

no c regularidade à realização d}'\eceita e da despesa;

11 - Acompanhar a execução de programas de trabalho e a do orçamento; e

IH - Avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a exe-

cução dos Contratos.

Art. .•. Compete às Cortes de Contas, dentre outras atribuições que lhes forem de

legadas por lei ordinária:

I - Representar aos Poderes Executivo e Legislativo sobre irregularidades e a-

busos de poder verificados na Administração Pública direta ou indireta.

II - De ofício ou mediante provocação do Ministério Público ou das Auditorias

Financeiras e Drçamentárias e demais órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade

de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos, decidir:

a) Assinar prazo razoável para que o órgão da Administração pública adote as

providências necessárias ao exato cumprimento da Lei;

b) Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado;

c) Apreciar, para fins de registro, a legalidade das concessões iniciais de

aposentadorias, reformas e pensões, independendo de sua apreciação as melhorias

posteriores;

d) Informar ao Poder Lelgislativo que decidirá em grau de recurso, quando

'provocado, sobre a sustação de contrato que houver impugnado a execução, por con

siderá-lo irregular;

e) Eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, observado o

disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional;

f) Organizar. seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da

Lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção dos cargos e f'rxação dos

respectivos vencimentos;

g) Elabolar seus Regimentos Internos e neles estabelecer respeitado o Que

precei luar a Lei Orgânica da t~agistratura Nacion al a cm{lll'étência de suas Câmaras

ou turmas isoladas, grupos, seções ou outros órgãos. com funções jurisdicionais ou

administrativas;

h) Cflnceder licença e férias, nos termas da lei, a seus mentlros e serventuá

rios que lhes forem imadiatamente subordinados; e.

i) Exigir o' pagamento mensal pelo Poder Executivo, dos valores referentes

aos duodécimos das dotações orçamentárias que lhes forem atribuídas no Orçamento

Público.

Art •... O Tribunal Superior de Contas, com sede no DistritoFederal e quadro pró

prio de pessoal, tem jurisdição em todo o Território Nacional, fiscalizando todos

os órgãos da Administração direta e indreta da União, incluindo as estatais.

§!l - A lei diosporá sobre a organização do Tribunal, podendo dividi-lo em Câ

maras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício das suas

audí taqen«, ou Tomadas de Contas necessárias.

mações que lhes forem solicitadas à respectiva Coerte de Contas em cuja jur~?djção

estiver. As Cortes de Contas, no âmbito de sua competênch, real í.zação Inspeções ,

nicípios, que, para esse fim, deverão remeter demonst.rações contáveis e infor-
J
funções e na descentrul í zação dos seus trabalhos.

§ 21] - Os seus Ministros, e,n número de dezessete (17) serão nomeados pelo Presi

dente da Repúhl i.ca, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasi

leiros, rraíorcs de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e notórios conhecimen-

§ 5º - As normas de fiscalização financeira f? orçamentária serão estabeleci-

das em leis ordinárias e aplicar-se-lio, também, à Administração Indireta, inclu-

indo as Ilutarquias, Sociedade de tcononia Mista, Empresas Públicas e Fundaçõos,

I\rt. .., I\s Cortes de Contas no âmbito de sua jurisdição expedirão n01'(,"8S a se-

rem obedecrdas , de acordo com as pcculIar ídades locais, para a apresentação das

Prestações de Conlas dos Ordenadores de Despesas e os Balancetes lT'en"alS de scoa.-

panhamento da execução orçamentária.

los jurídicos, cconônícos , f'Inancez ros ou de administração pública, e terão as mes-

mas garantias, prerrogativas, vencimentos e ifl'.pedin.entos dos I~idnistros do Tribunal

F('deIaI de Recursos.

IIrt .... Os Tribunais de Cont.as,dos Estados e Conselho ou Tribunais de Contas dos

t/"nicírllos são órg50s estaduais, compostos de sete (07) conselheiros, nomeados pelo

Govelna(lor do respect ívo Estado, depni s de aprovada a escolha pela Assembléia Legis

Jat íva do fst"do, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade
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O Inspetor ou Auditor do Conselho ou Tribunal de
Constas dos Municipios que inspeciona, vistoria ou fiscaliza o emprego dos. recur _

sos municipais,muito bem pode fazer o mesmo, nas obras e serviços feitos como re

cursos estaduais e federais. Igualmente deverá ocorrer, nos Estados, com referên-=

cia aos Inspetores, Auditores ou funciofli!rios de Controle dos Tribunais de Con _

tas dos Estados, em relação zns recursos federais aplicados nessas unidades da' Fe
deração.

Afirmou o eminente mestre paulista Ives Gandra Ma.!.

Uns, em conferência pronunciada em outubro de 1985 na Cidade de Belém do Pará:

"Montesquieu tinha razão: "O poder tem que contro

lá-lo do que as Cortes de Contas. Para isso ter-se-ia que se dar a esse poder e.§.

sa capacidade, essa grandeza capas de orientar em primeir fase, para depois fis 

calizar, exami.nar,adotando simultaneamente o sistema que se tem, que é um siste

ma misto belga/francês/italiano de exames prévios e exames a posteriori do orça

mento, uma orientção visando objetivamente fazer com que haja um controle efeti

vo do exercicio do poder".

"Art. 50 - O sistema de controle e fiscalização financeiro e or

çamentário dos órgãos da Administração direta e indlreta da União, dos

Estados e dos Municípios, será exercido pelo Tribunal de Contas da U

nião, com referência aos organismos estaduais e. pelos Conselhos ou

Tribunais de Conl.as dos Municípios, com referência aos organismos das

Deixemos ao Tribunal Superior de Contas a atribui
ção árdua e hercúlea, de fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária dos or

ganismos federais- Administração direta e indireta, incluindo as Estatais e Fun
dações ..

Modifique-se a redação do art. ~O do substitutivo do relator da

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, que passará a

ser:

Basta a fiscalização correta dos recursos públicos
aplicados por uma Petrobrás, Eletrobrás, ou Vale do Rio Doce, para atribuir ao

Tribunal Fooeral un trabalho incomensurável e valioso.Os recursos aplicados por es

sas entidades, de muito se elevam a tudo o que a União, em umexercicio financei

ro, repassa e aplica, em todos os Estados e Municipios brasileiro.

Por outro lado, a instituição dos conselhos e Tri
bunais de Contas dos Municipios, sob a égide do Art. 16, da atual Carta Magna

tem se demonstrado como medida altamente salutar e proveitosa, para uma sã poli
tica municipalista.

Permite essa criação,que deve ser estimulada em to

dos os Estados do Brasil un acompanhamento melhor, permanente e intenso das ati -=

vidades dos governos Municipais, a par de uma orientação e ajuda que esses órgãos

estaduais vêem dando às Administrao'ões municipais, <lb:aJllÍs das Inspetorias Regio
"naí s e Departamentos de Apoio aos Municipios, mantidos em suas estrutura atuaiS:

Não há conflito de jurisdição entre os Tribunais '

Estaduais e os Conselhos e Tribunais de Contas dos Municipios.

Os primeiros, ~iscalizam C' Poder Executivo do Est,!!

do, suas autarquias, Empresas e Sociedades de Economia I':lsta e Fundações; o Po

der Leglslativo estadual e suas Autarquias como o Instituto de Previdência dos

Deputados; e, o Poder Judiciário, com todas as suas ramificações.
Aos Conselhos e Tribunais de Contas dos I~unicipios

compete a fiscalização dos organismos de todos os Municiplos de cada Estado, in

cluindo o Município da Capatal , cem os seus Poderes Executivo e Legislativo, in

cluindo os órgãos da Administração indireta.

Não há conflito,pois, e , sim, produtividade me 

lhor e resull.ados mais positivos nessa divisão de competência, pela aplicação e

não pela origem dos recursos das três esferas: a federal, a estadual e a dos Il,u

nicipios.

r;,-----------.----- T[.,.o/JUSTI'IC"ÇÃO-_-------- -,

[lr= 'lu...nlo/C:OlllSsÃo/suaC:ONluio

~IISSJlO DJ SISTCI·u\ TRIDUl MIO, ORÇAt"~NTO E FINANÇAS

EMENDA 550047-8
li] AUTOR J f:;~:_""TIDO--'

DeD" t fl dCLlif:.Di.CllL..dns.-S..a.cú:.Jl..LE..,eeLr"'e"'Si- -J. E1L.-.J

] F-;:5'"~l

Este sistema apresentará de forma nítida e explacr

ta, três esferas de competência: a federal a estadual e a municipal. Esta última

através de um órgão estadual que dela se encarrega em bloco, para não onerar os

Municiplos brasileiros, em sua maioria,carentes emrecursos e material humano.

Assim,propõe-se que, a competência fiscalizatória

seja determinada,não pela origem cbsrecursos, e, sim, tendo em vista o Ordenador

da Ocspesa que é, em síntese, a pessoa que terá suas contas fiscali zadas.

Nãoinporta que o Prefeito do Municlpio de Acará

de Uberaba, Santo André ou Bagé, receba recursos federais, para construir uma

Escola conveniada; estaduais para recuperar um trapiche ou mercadà; ou recursos

da SUDAI~, SUDENE ou SUDEPE,ou de qualquer outro crqaní sno federal, ou estadual.

Obrigá-lo a prestar contas en separado, para o Conselho ou Tribunal de Contas do

~lunicipios que o inspeciona periodicamente; para o Tribunal de Contas do Estado

quando o recurso lhe é fornecido através de um organismo estadual, e, para o

Tribunal de Contas da União que a proposta sugere a mudança de nome para o Tri

nal Superior de Contas(acompanhando a nomenclatura do Superior Tribunal do Tra

balho e Supenor Tribunal Militar, etc.)
Seria um disperdício de tempo e dinheiro, buroc.!.á

tizando a Administração e impedlndo uma fiscalização eficiente e correta, como é

desejável.

Constata-se úmà generalizada tendência da da Assem

bléia Nacional Consti tuinl.e em dotar o país de uma Lei Fundamental que restaure

a Federação, descentralizando a Administração Pública e recolocando os Estado~ e

Municípios no papel de destaque que lhes cabe
Para tanto, deseja-se fortalecer f inanceí.ra e poli

ticamente os estados e 'Iounicípios, sobretudo estes, de vez que a "célula mater"

da República e sua base física é o Município.
Atribuindo-se à uni.gade polí t ica básica do Estado,'

maiores serviços e encargos, óbvio é que se lhe deve destinar recursos,ou parce

la maior de recursos, dos tributos partilhados, especialmenl.e daqueles arrecada

dos e repassados pela União.
Por outro lado, não mais se compreende que as gran-

des empresas organizadas e mantidas pelo Estado, f'rquem à margem de uma fiscali

zação econômico-financeira por parte do Poder Leglslativo
Se maior volume de recursos deve ser atribuído aos

Estados e ~lunicípios ou canalizados para Empresas Estatais a cujo encargo estão

os serviços bãsrcos da sociedade, urge que se estruture um sisl.ema funcional or

ganizado e eficiente da fiscalização e acompanhamento do emprego dos recursos p~

gos pelo povo, através de tributos, tan fas e taxas de toda a sorte.
O atual sistema de fiscalização f'manceí.ra e orça-'

mentária Já não corresponde às necessidades da hora presente.
Imperioso se faz , que no própio bojo da Cons\.itu~

ção Federal, sem ferir a autonomia dos Estados e Municípios se introduzam prin

cípios e normas gerais e obriqjitólias, permitindo a criação e funcionamento ef~

tivo de um sistema nacional ,re f/lscalizaG~ financeiTa e- Orçamentána, não 5!!
bordinado a qualquer dos três poderes do Estado, embora vinculado ao Poder Legis-

lal.ivo.

JUSTIFICAÇIlO

Terminou a época de se considerar a Prestação de

Contas perfeita e ElTl ordem,porque bem apresentada. Com seus recibos-às vezes fal

sós-teu datilografados, embranco papel e com assinaturas visualmente bem feitas.

O que,importa , hoje, é a Corte de Contas ver ifi 

car,no local da obra, se ela foi féita. Se o volume des materiais di tos aplica-
-cados nas mesmas, condizem com a estrutura, acabamento e extensão da obra. Se as

escolas foram construíoas- com o dinheiro conveniado com o ME. Se o Posto Médlco

exisl.e, de acordo com a verba repassada pelo ~Iinisterio da Saúde.

moral e nol.órios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de Administra

ção pública e terão as mesmas garantias, prerrogab'Ias, vencimentos e impedimentos

dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo Estado.

Art., .,. Somente os Mumcípios que tiverem população superior a cinco milhões

(5.000.000) de habitantes, poderão instituir órgão municipal de fiscahzação, nos

moldes dos órgãos estaduais. Os demais Municípios serão fiscalizados pelos Conse

lhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, órgãos estaduais, não subordinados a

qualquer Poder, que terão jurisdição sobre todos os Municípios do respectivo Es

tado.
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Administrações municipais, independentemente da origem dos recursos

aplicados pelos ordenadores de despesas.

§ 12 _ O controle externo do Poder Legislativo será exercido na

União, nos Estados e Municípios, através das Cortes deContas acima

mencionadas que apreciarão e julgarão as contas dos administradores e

demais respnsáveis por bens e valores públicos, em sua área de compe-

h) estabelecer normas sobre o ressarcimento que a Unlão

fará aos Estados e ao Dlstrito Federal pela não incldêncla do Impo~

~o sobpe às operações que destinem ao exterlor produtos industrial!

zados.

JUSTIFICAÇÃO

Preceitua a alínea "a" do item lI, do § 92 do art. 15, do

que

produ -

tência.

§ 22 _ A auditoria financeira e orçamentária será exercida sobre

as contas das unidades administrativas de todos os Poderes da União,

dos Estados e dos Munlcí~io~, que, para esse fim, deverão remeter de

monslraçõe~ contábeis e informações ""e lhes forem solicitadas à res

pectiva Corte deContas em cuj\jy~ição estiver. As Cortes de Contas
no âmbito de sua competência, realizarão inspeções, auditagens ou to-

madas de contas necessárias.

§ 32 - As normas de fiscalização financeira e orçamentária SLr20

estabelecidas em leis ordinárias, aplicando-se, também, às autarquias,

sociedades de economiamista, empresas públicas e fundações.

Substitutivo que não serão tributados pelo ICM as operaçoes

destinem ao exterior produtos industrializados.

Por força desse dispositivo, os Estados e, conseqUent~

mente os Munlcípios - já que estes participam do IeM arrecadado

sofrerão considerável redução em suas receltas, arcando, portanto,

com o pesado ônus resultante da lmunidade estabelecida para o ICM

relativamente às operações de que decorram exportações de

tos industriallzados.

Se, por um lado, é certo que os Estados devem segulr as

dlretrizes da pol1tica econômica do país, da qual o incremento das

exportações constitui um dos pilares básicos, por outro, deve-se ad

mltlr que aquelas esferas de Governo não podem sofrer perda subs -

JUSTIFICATIVA tanclal em sua mais importante fonte de receitã própria, sem

lhes dê compensação por essa perda.

que

estaduals, propõe-se que a Unlão, conforme dispuser a lei compleme~

tar, ressarcirá os Estados pela não incidênela do ICM sobre as men

cionadas operações.

EstabeJecendo-se a compensação, cremos que serão aten

didos os interesses da União e dos Estados, porquanto se mantém

lmunldade do ICM em razão da reconhecida necessldade de se incen

tlvar as exportações, e se devolvem aos Estados os recursos que de

direito lhes pertencem e dos qua"s não-podem preseindlr em face de

sua preearla situação financeira e dos serviços a que devem aten 

der.

Há necessidade de se definir na Lei Fundamental o Sistema Nacional

de Fiscalização Financxeira e Orçamentária, integrado pelo Tribunal de

Contas da União, em se tratando de organismos federais; pelos Tribunals

de Contas dos Estados, com referência aos órgãos estaduais, e, pelos

Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, em se tratando de ór

gãos das administrações municipais.

o que se tem de fiscalizar é a aplicação dos dinheiros públicos,

para que seja feita, de maneira correta, honesta e eficiente, não in

teressando que os recursos sejam federais, estaduais ou municipais.

As Cortes de Contas devem verificar não o papelório que lhes são

nviados como prestação de contas e, sim, verificar no local da obra

e ela está sendo executada ou foi/~ealizada de acordo com o projeto

e cronograma técnico-flnanceiro.

Em face dessa sltuação tão desfavorável as finanças

~-_-_-----_------Tl:XTa/"USTI'IC&;ia----------------~

ElroNDA SUPRESSIVA

Constltuinte AFFONSO CJI!'.lARGO
~p&llTIDa~

P~lDB

olUTCll---------------EMENDA 550049-4
t?Igualmente deverá ocorrer, nos Estados, com referência aos inspe

tores, auditores ou funcionárlos de controle externo dos Tribunais de

Contas dos Estados, com relação aos recursos federals áplicados nessas

unidades da Federaç~o.

Deixemos ao Tribunal de Contas da União, a atribuição árdua e heI

cúlea, de fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária dos organis-

O inspetor ou auditor do Conselho ou Trlbunal de Contas dos Mun~

cípios que inspeclona, vistoria ou fiscaliza o o emprego dos recursos

municipais, muito bem pode fazer o mesmo com as obras e serviços rea

lizado~ ou em andamento, com recursos estaduais e federais.

mos federais - administração direta e indireta, incluindo as estatais

e fundações.
Suprima-se a alínea "b" do inciso II do § 99 do art.

lS do Substltutivo da Comissão do Sistema Tributãrlo, Orçamento

e Finanças.

Senador Constituinte ANTONIO FARIAS
.., "LC"A"'O/c:c:"'ss.i,o/IU.C:O"ISS.iO~-·

comissão dO S1stema Trluutárlo, Orçam~nto e flnanças

JJ}S'UFICACIlO

A regra, cuja eliminação se propõe, estabelece a não
incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Presta
ção de Serviços (ICMPS) sobre a exportação para outros Estadosde

enerqia elétrica.e combustíveis. Ora, a eliminacão de tal dISpO

sitivo é imperativa sob pena de causar graves preJuízos !inancel
ros ao Estado do Paranâ que, com a hidrelétrica de Itaipu despo~

ta como grandc produtor e exportador para outros Estados de ener

gia elctrlca. Não bastasse isto, o Paranâ sedia em Araucária re



o Estado: reti

a manutenção

finRdora d~ grande porte de derivados de petróleo
sidente Getulio Vargas) cujos produtos, em grande
nam-se a outros Estados.

A regra proposta penaliza duplamente
ra a competência pRra tributar e, ainda, garante
do crêdito.

(Refinaria Pr=.
parte, desti
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Quanto mais comtemplarmos a auto-aplicabilidade do novo text9,
mais realista, respeitada e moderna será nossa história tarefa.

E em áreas como a comtemplada neste dispositivo há

historicamente- vícios, desvios, exageros, desvirtuamento da

verdadeira" RES PUBLICA"
Por isso, freios Constitucionais são necessários.

PLUI&IlIO/COIlISSÃo/suacOliuss.&O----- _

Ademais, tal regra fere um dos princípios norteado
ros do Ant~projcto. E inadequada a uma Constituinte que se pr~

põe a restabelecer a Federacão, outorgando maior autonomia aos

Estados.
Ao se construir grandes hidrelétricas, o Paraná t~

ve imensas· áreas produtivas alagadas. Não t~m sentido penalizar
o Estado, mais uma vez, impedindo a tributação sobre a export!
ção de energia elétrica e, ainda, forçando o Estado a conceder

outro beneficio, ou seja, dar a manutenção de crédito. Em ter
•.mos práticos: "Não recebe nada e ainda paga."

X:X:X:X:X:X:X

EMENDA 550050-8
tJ Senador RONAN TITO

~~ PL[Nã,,'o/COIllISSÃo/IUICOIll.SSÃO-----------,

o Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

Inclua-se onde couber no Substltutivo da Comissão

do Slstema Tributário, Orçamento e Finanças:

"Art. .0 Banco Central do Brasil encaminhará ao

Congresso Nacional, \até três meses antes do início do exercício
financeiro, a proposta de Orçamento das Operações Oficiais de
Crédito, com indicação das respectivas fontes de recursos."

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 550052-4 ou"o----- _

l: DEPUTADO JOSE FERNANDES

l6Jc= Comissão do Sistema Tributário, Orcamento e Finanças

r.r--------------- TCl.tot"uSTlrlCAÇi.O----- ---.

EMEMDA SUPRESSIVA

o parágrafo anico do Artigo 66 passa a ter a se

guinte redação:

" § Único _ As t:lisponibilidades de caixa da União e
de topas as entidades sob seu contrôle ou a ela vinculadas,
bem como as dos fundos de pensão de todos os seus servidores
públicos e empregados, serão depositados em instituições fi
nanceiras sob o contrôle da União~ ou dos Estadós da Federa
ção. a fim de prover recursos para ap l ícações pri"oritárias"

JUS T I F I C A ç A O

Em plenário.

E o que se propõe.

As operações de crédito realizadas pelo

Banco Central têm como fontes os adiantamentos de recursos a

Fundos e Programas, colocação de títulos públicos, etc. Tais
operações alteram tanto a emissão de moeda como a dívida públi
ca. Portanto, a Programação das Operações de Crédito precisa,

a nosso ver, ser submetida ã deliberação do Congresso Nacional.

EMENDA 550053-2 'UT"

t? DEPUTADO JOSE FERNANDES

'U.,I"IO/co" ..'sio/l~.CO"IS,;:O---- ~

Comissão do Sistema Tributário, Orcamento e Financas

r:-r-------_-----__ 1Ul0/~US11FIC.Çi.O--~-- ..,

EMENDA .MODIFICATIVA

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

~DA 550051-6
~ NELTON FRIEORICH

".- -:-_:--_ PLUÁlUO/COIll.SSÃo/OU8CQlllISJio------ _

tJ
""'-- TUTO'''USTIPICA;io --,

ART. "Naõ podem a UNIAO, os ESTADOS, os MUNICIPIOS,
TERRIT~RifOs e DISTRITO FEDERAL, gastar mais de
45 ~ do seu orçamento com despesas pessoal. "

JUSTIFICAÇAD

A NAÇAO deseja uma CDNSTITUIÇAO que não seja mera "·CARTA DE

INTENÇOES " ou um rol de promessas não concretizada.

A Secção VI, Art. 7J· das Disposições'Transitorias,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 73 - Todas as ati~idades de formento do Ban
co Central do· Brasil e todas as atividades relacionadas.com

o Sistema Financeiro da Habitação, serão transferidas para
instituições financeiras oficiaIs num· prazo máximo de 90

(noventa) dia~. contados da promulgação desta constÚuição"

JUS T I F I C A ç A O

Em plenário.

~ o 'qve se propõe.
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Deputado
AUTOIl

FIÕRES NADER

auTOIl---- _EMENDA 580054-1
tJ

.. Art. Na região definida em lei federal como do
semi-árido Nordestino, os impostos de competência da União serão cobrados ,

aos contribuintes ali domiciliados com uma redução de 50% sobre o valor es
tabelecido para o restante da territ6rio nacional "

substitutiva ao Substitutivo da Comissão
Orçamento e Finanças.

do

r.:-r---------------TLllTO/JUSTI'Icaç.i.:)

Acrescente-se onde couber:
---------

Art. 62

§ 2Q - O Presidente e os Diretores do Banco Central

do Brasil terão o mandato de 4 (quatro) anos. Serão indicados,no

meados ou exonerados pelo Presidente da República, após aprovação

do Congresso Nacional.

Art. 70 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

alínea VII - Aprovar a escolha do Presidente e dos

Diretores do Banco Central do Brasil e deliberar sôbre a sua ex~

neração.

Art. 71

Suprimir a alínea 11.

JUSTIFICATIVA

o controle exercido pelo Congresso Nacional na indic~

ção, nomeação e exoneração do Presidente e Diretores do Banco Ce~

traI do ~rasil permitirá uma participação mais ampla do Poder L~

gislativo no aludido processo seletivo daqueles dirigentes.

JUSTIFICATIVA

Não é necessária reprisar mais uma vez que a região do semi

árido Nordestino constitui um dos maiores bolsões de miséria do ITI.Jndo.

sua área corresponde a mais de 13% do território nacional,

e a população que ali consegue sobreviver (com um índice de mortalidade in 

fanti! de 34% ) não possui a mínima capacidade contributiva.

A proposição ora. apresentada visa, portanto, dotar os

poucos. contribuintes. daquela região de maior capacidade de investimento e
reinvestimento , ao invés de se ficar mendigando esmolas do governo.

Do ponto de :ista das finanças públicas federais, a me
dida quase nada representa , já que o arrecadado naquela área não compensa se

quer a manutenção da máquina administrativa arrecadadora.
Professares de várias Universidades nordestinas, que estu

daram a questão da capacidade contributiva das habitantes da semi-árido

chegaram a seguinte conclusão:
A diferença de renda entre os 50% mais ricas da área

urbana do Centro-Sul e os 20% pobres da semi-arido nordestino chega a 1.600

vezes. E a comparação não pode ser feita com os 50% mais pobres, porque eles

sJntJlestll8lte não tem renda alguns no Nordeste , o que faria a diferença ir
ao infinito .. (Nordestinos conviver com a seca) n.

~NDA 580055-9 .UTOO--------
~ Deputado FIÕRES NADER

r.:-r TI:.TO!JlJJftFIC.lçio -,

EMENDA supressiva ao Substitutivo da Comissão do Sistema Trib~

tário, Orçamento e Finanças.

Secularmente, os Governos Federais que se sucederam pro
metem alocar recursos na região . Mas agora de modo contrário, seJJ'Pre.1Õ o que

narra o mesmo estudo , e é do conhecimento de todos•

.. tmo há noticia, no Brasn, de un governante despreo
C\JPaoo com o Nordeste e seus problemas. Dan Pedro, dizem, chorou. E prometeu

enpertlar até a última jóia da Coroa para resolver o problema da seca. Não em

penhou e não resolveu. E, para que se tenha melhor idéia da atitude dv Co 

vemo Central, basta dizer que, neste secúlo, tudo o que foi gasto com ou
contra a seca no Nordeste. soma POÜeo mais de 10% do custo da usina de Itai
pu ( a preços de 1982 )-. .. ( Nordestinos - Conviver com a seca ).

A medida ora proposta representa um reconhecimento dessa

miséria iJrensa .!!.!B gesto de boa vontade da Naçllo para com o Nordeste.

Texto Proposto

Art. 57

Alínea I - Um terço indicado pelo Presidente da Re

pública.

~ssim, nada mais equitativ~ que entre os Poderes ~~

ja participação efetiva na escolha dos -Ministros do Tribunal de

Contas da União.

Contas da

indicações

gislativo,

preenchido

JUSTIFICATIVA

A indicaç~o de Um terço dos ~lembros do Tribunal de

União pelo Presidente da República visa balancear as

para aquela Corte entre os Poderes Executivo e Le

já que o restante das vagas, .isto é, dais terços, é

por escolha do Congresso Nacional.

EMENDA 580057-5
L~NADER

r::-r Tu'tol.luSTlncAç,io -,

AO
PARECER E SUDSTlTUTIVO da Comissão do Sis
tema Tr~butário, Orçamento e F~nanças.

Incluir no artigo 60 mais um parágrafo, com a seguinte redação:

§ 29 - O controle externo do Distrito Federal e Territõr~os se
rã exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio dõ
Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios, ar
ganizado"e mantido pela União, cUJos membros terão ass~

guradas as mesmas garantias, prerrogativas e impedime~

tos dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distri
to Federal e Territórios. -
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situ~

os Mun!

tJ09.....~"o9t0 6 / 87 1

r'A"TIOO~PMDB/PE

uma conquista do ser
Magna do pais.

SANDOVAL

CARLOS DE VASCONCELOSDeput

A proposta do Constituinte José Serra, é

extremamente prejudicial aos Municípios, pois não destina ~~

nhum recurso a mais, senão depois da aprovação da legislação

complementar, que não se sabe quando será editada.

A presente proposta corrige esta

ção, permitindo que com a promulgação da Constituição,

cípios e Estados, receberão um pouco mais de recursos.

·Um terço, dentre Auditores, substitutos legais de M!
nistros, e membros do Min~stério Públ~co Junto ao Tri
bunal de Contas, por este indicado, em lista triplice,
alternadamente, segundo critério de antiguidade e mere
cimento." -

Art. 27

§ 12 -
I - Os critérios de participação prevista

na legislação atual, serão mantidos em 1988, até que seja edl

tada a legislação complementar, a que se refere o § 12 do ar

tigo 21, aplicando-sé nesse exercício, respectivamente, os pe~

centuais de dezesseis por cento e vinte por cento, sobre o

produto da a~recadação dos impostos, indicados nos itens 111 e

IV do artigo 12.

JUSTIFICAÇ1\O:

O art. 57, inciso 11, alinea~, passa a constituir o
inciso III, com a seguinte redaçáo:

jus T I F I C A ç Ã O

O acréscimo torna-se imperativo já que a norma visa a

dar urna representativ~dade paritária entre'os Auditores, substi

tutos legais dos Ministros, e membros do Ministério Público.

A alternatividade assegura essa representação paritá

ria e deve constar do texto constitucional para evitar a quebra

do principio constitucional que o consagra.

O dispositivo, que visa a prestigiar a carreira dos

Magistrados das Contas e do Ministério Público especializado j~

to a este Tribunal, não pode olvidar os tradicionais e sábios

critérios da ant~guidade e do merecimento.

Sobretudo o critério da antiguidade não pode ser olvi

dado já que se trata de uma carreira. ~ ele ma~s objetivo e as

segura maioL independência ao Auditor, no exercicio de suas fun

ções que deve ser o de bem desempenhar a sua funçáo de Ministro

do povo, sem a necessidade de se curvar diante de seus pares, no
exercic~o da subst~tuiçáo.

• O critério da antiguidade é hoje
vidor público, consagrado na própria Carta

Os Municípios brasileiros, endivida~os,

sem condições de cumprir suas atribuições, vêm de longa data

buscando ampliar suas receitas, especialmente através do aume~

to.

O inciso I do § 12 do artigo 27, do ant~

projeto do relator passa á ter a seguinte redação:

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO
=----- TUTO/olUSTlP"ICAÇio .,...._--,

r.l---------- ,Lu"uo/eoulss,io/suseOllluÃO-----------.,

r.l---------- 'U,..AIO/coulslÃo/sUDCOlusdo -t

1[ - COMISSÃO DO SISTEflA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

.,,---------------- TUTO/"USTI'IC&çio---_~ _,

trJPUTIOO~

PMDB

&UTOA----------- _

JESSÉ FREIRE

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAC'ÃO
A questão do tratamento tributário nos rendimentos dos

membros das Forças Armadas e do Poder Judiciário, apesar de po

lêmica precisa ser encarada.
_ A importância das Forças Armadas e do Poder Judiciârio

para a manutenção de ordem democrática conferiu, em Ull' , passado

recente, um tratamento diferenciado aos rendimentos dos seus h~

bras '!'E não pode ser retirado agora, sob pena de uma perda sal~

rial estimada entre 35 e 50%, injustificável e impossIvel ªe ser

absorvida em um período de inflação acelerada co~o o aue 'v~v~

mos.
Cumpre salientar, ainda, oue os milita~s~_os-magistr~

dos são os únicos funcionários do governo que não podem acumular

funcões estando, por ~p.ver do o~ició, obriaados a um contrato de

exc~usividade com a União, que justificaria o previlégio que ora

propomos.

"Art. - Instituir impostos sobre a renda e proventos de

qualquer natureza, salvo os rendimentos dos membros das Forças

Armadas e do Poder Judiciáro."

A redação do artigo 10, do substitutivo estabelec~ tão somente, tra
tamento favorecido à microempresa na cobrança de ~mpostos federa~s e
estadua~s, de~xando a critério da Un~ão e dos Estados a faculdade pa
ra uma menor tr1butação ou não ~ncidência, exclu1nda, a1nda, o Municí
p~o, no que se refere a esse tratamento diferenciado. -

Prevalecendo essa redação, a m~croempresa continuará sendo penal~zada

ainda mais, f~cando por conta desses entes públ~cos a concessão ou
não dos benefic~os.

Com o objetivo de evitar um sem número de le~s definindo de forma di
versa a nicroempresa, a emenda ora apresentada propõe a ~senção dos
impostos fedcra1s, estaduais e municipais, nos termos a serem estabe
lecidos em lei complementar, de forma a benef~c~ar efet~vamente a m~

croempresa.

JUSTIFICATIVA

Pretende a emenda dispensar ao atual Tribunal de Contas do Di~

trito Federal, que passará a denominar-se Tribunal de Contas do Di~

trito Federal e Territór~os, o encargo de auxil~ar o Congresso Naci~

nal na fiscalização orçamentária, financeira, operacional e patrim~

n~aldo Distrito Federal e dos Territórios, a exemplo do tratamento
hOJe d~spensado ao Tribunal de Justiça do D~strito Federal e Territ~
rios e ao Min~stério Público.

Ao mesmo tempo obJet~va assegurar as garantias, direitos, ve~

cimentos e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios.

"Art. 10 - Não anc adaxão ampos cos de compauênc i a da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municip~os, exceto o previsto no
artigo 16, inciso I, relativamente às microempresas, nos termos esta
lecidos em lei complementar."

Dê-se ao artigo 10, do substitutivo do relator da Comissão do Sistema

Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:

=-- TEllTOIJUSTlfIC&ÇÃO --,

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PL[H&'uo/co .. ."io/sUICOMlssio-- _e: COMISsKo DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇ~lENTO E FINANÇAS

EMENDA 550058-3cr==

r--I UlTO/JUSTI"Caçio -,

EMENDA 550059·1
rryenãdor RACHID SALDANHA DERZI
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~NDA 580062-1
Sl:NIIOOR ALFREOO CAMPOS

""~ ..L.".".a/cO/JIlSdo/.uaco/JIlJ'•.io--------------,

• cx:MIssJiD 00 SISTEMA TRIBUTARIa, aRÇI\MENlQ E FINl\NÇAS

.,-.---- TUTO'..UITlfIUÇ;,O'-------------------,

Dê-se ao :l.tem lU do artigo 13 do anteprojeto da camssão do S:l.st&

ma Tributário, Orçamanto e Fmanças a segumte redação:

EMENDA 580064-8
~~TADO ANTONIO SALIM CURIATI

r-=-r---------- PLI:NÃlua/caNlssia/suBcONlssia------------,

COMISS~O DO 5ITEMA TRI&JTARIO OR AMENTO
r=-.------------------- TUTO'oIUSTI'.cAÇio------- _

Inclua-se no § 1º do art. 29 da Comissão V o SegUinte: 1

III - renda e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda

custos e diánas pagas pelos órgãos da adnum.seracâo dileta e andrretaj

w- .

Art. 13

I 

II-
de

d) O Orçamento da União conterá, anualmente,
uma verba à disposição do Poder Legislativo, de no mínimo 1,5%

(um e meio por cento) do total das receitas do Tesouro Nacional.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Não é justo que haja incJ.dêncJ.a de :unposto sobre diárias pagas pe

los órgãos da admin:l.Stração direta e indJ.reta, por tratar-se efetivanente de val~

res destJ.nados a fazer face a despesas necessâzaas à lMrlutenção do servador quan

do o servaço,

Não se trata de renda nem de provento, mas sim de uma forna de llld~

nização para a cobertura de gastos.

A atussão da redação proposta enseja dois problenas bâsacos; a pri

It'eiro é a abertura para sua possivel taxação, o que é uma lllcoerênCJ.a; o segundo,

por criar a perspectJ.va da fraude, caso prevaleça o entend:unento de que a dJ.ária

e a ajuda de custo não devem ser passiveis de inéidência de lJTI?Osto: as _€lTpresas

particulares teriam um canpo fértJ.l para descarregar os vencilt'entos de seus exec:!!

tivos, em evidente situação de burla f i.sca.L,
a Parecer do Relator a Emenda de igual teor por num apresentada a

essa Comissão foge por canpleto ao sentJ.do do inciso. por isso, reapresento-a.

Nossa proposta, ao intentar estabelecer um percent~

aI mínimo do Orçamento da União à disposição do Poder Legislati
vo, por certo estará contribuindo para a manutenção do princípio
da independência dos poderes e para o rompimento da supremacia
do Executivo que tem caracterizado a vida institucional brasilei
ra nas últimas décadas. -

Estes os propósitos que nos movem a apresentar à

elevada consideração dos dignos Constituintes esta sugestão, na
esperança de que, acolhida e incorporada ao texto da nova Carta
Magna, concorrerá para o fortalecimento do Poder legislativo.

""------------- ------ TI:IlTa/"'USTI'lc..~ia-- _

EMENDA 580063-0 CU'RuI"A'-T-I------_-_-----_-----J tJ--p-~_';"'o---1
~nDO ANTONIO SALIM ~ ----1

"" lCJ10/.lu,nrlCAçio---·-- ---.. - -- ----.----

EMENDA 580065-6
fl DEPUTADO f,NTONI9 S-'1LI~1 CLJflIJlT.l..- _.. _
,..,...------------- PLIH..Ala'caahs'ia/su.co.. l'sÃa •__~

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO OR AM

tJ~--PA"Tlao=]

PPS

Acrescente-se o seguinle item ao art. 15 do Subslituti
vo da Comissãõ do Sistema Triwtário, suprimindo-se o correspondente dispo

siti vo no art. 13:

"Art. 15 •••..•..•••.••••• • •••.. ·•· •• •·•··•··•·····•·•
•••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '

VI - exportação, para o estrangeiro, de produtos naci~

nais ou nacionalizados";
••••••••••••••••••••••• 0. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

A centralização do imposto sobre exportação no Poder
Central normalmente prejudica os Estados e Municípios em Que as mer
cadorias são produzidas, podendo inclusive causar sérios danos à

economia regional e às finanças estaduais e municipalS.
Por isso, a federação autênlica, que são os EUA, ain

da preserva para os Estados a decisão se devem ser SUjeitos à

tributação as exportações de seus produtos. A coletividade que pro
duz resolve se pode cobrar o imposto sobre exporlação face aos pre
ços do mercado internacional ou se conv6m renunciar à re~eita trl~~

tária. Essa diretriz política prevaleceu no Orasil também até a vi
gência da Constituição de 1946, sem causar problemas ou prejuízo~.

O autoritarismo centralizador errtlutido na reforml t.r ibut.ár íu da
Emenda nQ 16 de 1965, é que transferiu ã União o imposto sobre eXI.orl";::o, auroru i~,!!.

do-se do prod..Jlo do c:lfê, c:acatJ c outras mercadorias ou faVOrl'L:l·n"l1, mt"rJi;J'lll~ i~ ....zn
ções , ocn!)lJfilidoIl~!; do~';.trar·lIJ':'J10, llinc1a quando os preços Intr-i n lcion:lis ()cmpurt :w;rn
a cohral) õl do jmflfl~to do ....>.(?Cl[l:"lç.ln. _

Dê-se a seguinte redação do art. 14 do Substitutivo da
Comissão V:

"Art. 14 - A União, na iminência ou no caso de guerra
externa, pode instituir, temporariamente, impostos extraordinários
compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão
suprimidos dentro de cinco anos após cessadas as causas da decreta
çãó.

Parágrafo Unico: Estes impostos poderão ter vigência
no próprio exercício de sua decretação".

JUSTIFICATIVA

A redação proposta restabelece o prazo de cinco anos,
e~tatuído na Carta de 1946, para a supressão dos impostos de guerra.
A gradatividade, mencionada no Anteprojeto, pode compreender até
cem anos ou mais, para ser exag~rado.

Todavia, é o único imposto em que se justifica a co
brança no próprio ano de sua decretação, o que está sendo explicl
tado sob parágrafo único.
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&"'011---------------,

~ TUTO/.lUSTlPIC&çÃO-------------------,

v - SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇ~lENTO E FINAaçAS

EMENDA 550068-1
~_--:-~ --.J

'""r---------- PLr:N""10/COlollssio/sur.cou's,io-----------_,

[1--..'trIOO~
pnsCURIATI

EMENDA 550066·4
fl D~P!lTADO ANTONIQ SAI IM

ru
C- CQMISSSQ QO SISTEMA TRIeUTaRIO, QRÇAMENTO E fINANÇAS

Dê-se a seguinte redação ao §4º do art.1º do Substit~

tivo da Comissão do Sistema Tributário,Orçamento e finanças:

"§4R- As contribuiç6es de melhoria terão por limite t~

tal o custo da obra e por limite individual o acréscimo de valor do
imóvel ~enef~c.iado".

JUSTIFICATIVA

Conforme enfatisou o tributarista GERALDO ATALIBA na

exposição feita perante a Comissão, a contribuição de melhoria tem

por fundamento exclusivo a valorização do imóvel causada por obra

pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar
de cada proprietário está, necessariamente, limitado à valorIzação
produzida em seu imóvel, conforme aliás, sempre dispuseram as Consti

tuiç6es Brasileiras e estabelece o Código Tributário Nacional. Daí
ser necessário repor esse limite individual.

Por outro lado, o limite total precisa ser definido p~

lo custo da obra, que tem conceito contábil preciso e legitima a tr!

butação. A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente,
principalmente porque pode haver parcelas a pagar. Improcede alega
ção de que a maioria dos Prefeitos seriam prepotentes, incapazes ou
inidôneos e que, por isso, iriam usar custos orçamentários, o que,
de resto, revela ignorância sobre custo contábil.

o art. 57, inciso lI, alínea ~, passa a constituir o

inciso UI.

JUSTIFICAÇJ\O:

A justa ascenção dos Auditores, que são os Juízes da

Carreira e dos Membros do Ministério Público, ao posto de M~

nistro não se compadece com o caráter de temporariedade.

A temporariedade do mandato só se casa bem com a
eleição dos profissionais das entidades representativas da so

ciedade civil prevista no inciso lI, que fica mant1da.

Os auditores e membros do Ministério Público, urna vez

alç~dos ao posto de Ministro, ali devem permanecer até a sua

aposentadoria, até porque pode acontecer que, com exercício do
mandato de 6 anos, não perfaçam eles o tempo necessário para a

~posentadoria.

A eles, que palmilharam toda a trajetória de urna caE

reira dedicada ao ofícip das contas, não deve ser atribuído um

mero mandato, mas o exercício pleno da função que coroa a sua

carreira.
As garantias tradicionais da Magistratura pertencem

não ao titular mas ã própria sociedade que terá Juizes imunes

de qualquer influência de natureza subalterna.

A propósito veJa-se a argumentação do~ proferi

da em recenle proc~sso.

EMENDA 550067·2
wC- DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIPTf

r.J---------- ..LI ••1I1l0/CQUIS.io"u.CO..IUio----------~

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIa OR AMENTO E FINAN AS
r:'T t(.UO[-lUSTI.. lCIo"áa · ,

EMENDA 550069-9t: CONSTITUINO'E i\iELS0N- -WEDEI'IN

~r---------- ..Lr:M...'o/~olll"ni.o/suRO..'ssio-----------_,
COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r:-s---------------- TlUD/..uSTI'lcaCÃo-----------------,

Emende-se o substitutivo da Comissão V e suprima-se o
§ '2 do art. 13 e se transforme o §2Q em § '2.

Dê-se nova redação.à alínea "f" do item II do §.ll do
art. 15:

JUSTIFICAT IVA

JUS T I F I C A c 1\ O:

o ideal ser1a que a União indenizasse integralmente os
Estados pelas perdas decorrentes da não incidência do ICM nas e~

portações de produtos industrializados. Tendo em vista, porém, o

elevado encargo que esta providência enseJaria para a união, da

da a expressividade dos valores a serem indenizados, pelos menos
que seJa ressarcido o prejuízo decorrente da manutenção do créd~

to, o qual, na maioria dos casos, diz respeito a imposto cobrndo
no Estado de or~gem da mercador~a, detrimentando duplamente o E~

ta~o por onde se processa o embarque para o exterior.

"f) prever h1póteses de manutenção de crédito, re-
lativamente' a exportações para o exterior de serviços e de mer
cadorias e estabelecer mecanismos que assegurem ressarcimento
aoS Estados ~ ao Distrito Federal das perdas decorrentes do be
neficio fiscal;"

urgente a modificação de ali
à faculdade de solicitar a vo-quotas, tem

tação nesse

O Poder Executivo não deve instituir nem aumentar trl

ÃUto,.~esmo dentro de condições e limites estabelecidos em lei. Fa
culdade dessa espécie foi inserida no regime ditatorial, sendo ranço
do 'autorttarismo. Mesmo em País com incomparavelmente maiores inte-

.re$ses em jogo e vulta dos problemas, como nos EUA, o Presidente da
República não tem faculdade dessa ordem.

A maleabilidade de alíquotas pelo Executivo estimula
a improvis~çã;, o arbítrio e a própria corrupção. As propostas e de
cis6es ~ão feitas em gabinetes fechados, ao contrário da publicidade

inerente ao Parlamento.
S~. eventualmente, for

o Pres~~~te'da República
regime.

O argumento de atender a necessidades conjunturais e~

cobre, na verdade, tendências autoéráticas para atropelar o princi
pio democrático Ida não tributação sem representaçãoJtanto que só pr~

vistas para o Governo Federal.
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EMENDA 550070-2
f=J' IVAN ORESTE BONATO

r---------- PLlNAlua/co.."slo/sv.CON.Ssio-----------fl COMIsslio IX) SISTEM/\ 'I'RIBUl'ÃR10, ORÇMlEN'IO E FIlll\NCAS

Dê-se à alínea "a" do item II do § 99 do art. 15 a seguinte redação:

"aI não in<fidirá sobre oparações que destinem ao exterior produtos 1!!
dustrializados, devendo a União ressarcir o Estado exportador pela perda r~

lativa à não incidência;"

E%n consequência, dê-se nova redação ao item III, do art. 20, acresc~

tando-1he o seguinte parágrafo:

"III - cinco por cento do produto da arrecadação do inposto sobre pro

dutos industriab.zados ao Fundo de canpensação dos Estados e do DJ.strito Fed~

dexal."

"§ 39 - O Fundo de ccmpensação previsto no J.tem III será distrllJuido

proporciona1ltente às exportações de produtos industrializados ocorndas no

território de cada Umdade Federativa."

JUSTIFICATIVlI.:

As exportações ent:ora sejam do interesse de toda a nação, correspondem

a •jnp.llsos de polItica fiscal e ecanãnica conandadas pelo Gove=o da Umão. J::

CXlllpreensível que os Estados contrJ.buam tanbêm nesse esforço, que é de todils
- .

as esferas de Governo. A não incidência do ICM, porém, prejudãca acentua~

te os Estados exportadores, gerando distorções na distribuição do produto da

arrecadação do refendo ilrp:Jsto entre as unidades Federativas, na m::!dida em
~,~ .~,~,,~ ~.~ "n
m2llto na ozaqem, ficam obr1gados a absorver os créàil;..')s fü:.cal.s. Nesta.; CO;}

diçÕes, além de não arzecadaram nada na saída p.r" o extnr1.01:, alllda f acam

na abrigacão de absorver os zeferados créditos.

No .trel1'e.'1to em q":3 se estabelece ll\3.l.S urra ~l.r"i:jCJpaÇbO dos Est.aâcs no

produto da azreceêacão de um :urposto feder:ü, é recommdável que "- recea.ta

transferJ.àa seja, de algum rrodo, enpJ:Cgada com efeüc red:cstrlbutl-Vo, cor

rigindo distorções geradas pelo Sistel1\" Triliutário, J& que 1'1:0 é; Justo que

a UniE:o entregue, pura e simplesrrer.te, os zecursos para os Estado". &ltc~,

dClllCS que taxs transferêncJ.as, quando não tiverem efmto red1.striliutJ.vo

devem ser feitas sob a forma de atrlroição de cai1j;etên:::J.a trJ.butárl.a, CClTO

está sendo previsto em relação aos :urpostos ÚluCOS e O'.ltros.

Assim sendo, estanos propondo que os cinco por cento do IPI te."lham

uma destnnaçâo expressa na própria Const>.tuição, atendendo, pelo rrenos em

parte, os pleitos fornulados pelos Estados exportadores, entre os qUa2.S

se inclui o de santa Catarina.

A ~da proposta não altera a distrJ.buição dos recursos entre as

pessoas de darerto pJblico prcva.sta no substitutivo do anteprojeto, mm 

tCl)do a participação da umiio. apenas altera a redistrll"lJ.ção entre as

Unidades Federativas e, assim Il'eSllO, mu.to supcrbcia1Jrente, haJa VJ.sta

que, norno.1Jrente, os Estados exportadores são, também, grandes produtores

de produtos industr:iclizados, de formas que o inp:)sto rcdistrlbuJ.do, em
consonânc~a com a sua partJ.clpaçiio nas exportações do Pais, corrcspondem,

apro.'C:iJn:ldammte, ao inposto gerado na origem.

bl vinte e cinco por cento ao Fundo de ParticJ.pação dos Mmicípios."

l;ln OOI'lsequêl'lcia, dé-se ao § 19 do art. 27 a seguinte redação:

"§ 19 - O disposto neste artigo não se aplica às nonnas relativas aos

Fundos de Pãrticipação dos Estados e do Disc,ito Federal e dos lot.uucipios, que ~

traram em vigor no dia 19 de janeiro de 1988."

JUSTIFICATIVA:

Não verros razão para se nanter o atual Fundo Especial. Se o problema

é red1stribulI a receita trJ.butária disponível entre as Unidades da Federação

c:antemplando prineipa1lrente aquelas cuja receita tributária próprJ.a seja insufi

ciente para o custeio de suas-atividades, que se faça isso por intenrédio dos

critérJ.os a serem inseridos na legislação infra-constitucional. TécnJ.camente é

xecooe'Idável que a Canstituição se abstenha às nonras de caxãter pentWlente, de!

xandc>-se o transitório para as dJ.sposiÇÕes transiwnas 00 para a legJ.slação cO!!!

plerentar.

Nós oonoordanos ,inteiranente que na atual conjuntura os Estados das

Regioées Norte e Nordeste precisam ser contenplados COllI uma partJ.Cipação relati

va maior que a cbs demais Estados. Isso porém pode ser resolvido através de dis

posição a ser aprovada na legJ.slação complemntar.

De ootra parte, a situação financeJ.r!l dos Estados e lotJnicípios é de

tal nlvel que não é possível que aguardem Ilais tel1lX' pela Reforma TrlbutárJ.a. A

nosso ver os no'10S P"I1entuaJ.5 dos FUndos de PartJ.cipação devem entrar em vJ.gor

já no próxino exercício financeJ.rO. E não se dJ.ga que os reflexos sàJre a Unlão

são insupeJ:áveis, porque o que estanos assistindo hoje é um verdadeiro festJ.va1

de distribuição de recursos, caro dádiva do poder central às demaJ.s esferas de

GovenlO, nozna1Jtml.te com obJetivos bsiológicos. t preCiso dar um basta, de una

vez por todas, nessa exdrúxula forma de redistribuição dos recursos, que não

atende a qualquer critérJ.o, nas apenas aos mteresses peS5OaJ.S dos verdadaaros

detentores do pcdez, Se existem recursos para a rea1.J.zação de objetivos mera

ll'ente pessoaaa, porque não transferi-los, desde logo, as esferas de govemo que

reallrente estão precasando deles? QJal a razão para se aguardar naas quatro ou

cinco anos? QJe se faq a distrJhuição desde logo. A União que se utilize efet:i

varrente do inp:>sto de renda, tornando-<:> mais progressivo e cobrando oois inpos

to daqueles que realrrente tem condaçôes de pagá-lo, não se 1111Utando mais a

forma sinplista de tr:.butar apenas os salários da classe rrédia.

EMENDA 550072-9 '"'0.-------] mp"2~?;?'tJ I 11 O ,; 1- N j E K. li /<1-9 I[ . r.r n :.I~:J J
~--_------- .LlNAI"O/COIlIUio/SUICQIIISSÃO------------,

COMISSÃO DO SIST~MA TRIBUTAaIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r=1---------------- TUTO/olU'T1'IC.Ç;,O----------------....,

Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:

"Art. ~7 - O Sistema Tributário de que trata esta Const!

tuição entrará em vigor 90 dias após a sua promulgação."

r=1---------------- n:aTO/.luSTIFlC..;ii.o- --,

t§S "...~"tO.lS'io"u" •• ,"io
silo 00 SI5TEI'1\ TRIBlm\RIO, ORÇAMENTO E FlNANÇI\S

EMENDA 550071-1
~JILEX1INDREPASSOSPUZWl\

AUTOIl--------------- JUS T I F I C A ç Ã O:

As dificuldades financeiras dos tstados e dos Municípios

é de tal envergadura que não podem esperar até 1989 para implanta

rem o novo SJ.stema TrJ.butário, como previsto no substitutivo do

anteprojeto.

Dê-se às aÜenas "a" c "b" do item I do art. 20 a seguinte redação;

• aJ vinte por cento li? Fundo de ParticJ.pação dos Estados e do Lls

trito Federal; e

Desde a eleição do saudoso Tancredo Neves acenou-se aos

Estados e aos Municípios com a possJ.bilidade de ser elaborada urna

reforma tributárJ.a de emergência, resgatando os ideais federatJ.vos.



Infelizmente não se concretizou a prometida reforma e o que se vê
hoje é o triste espetáculo dos Governadores e Prefeitos nos ga

binetes de Brasília ped~ndo recursos financeiros para o equilí 
brio das respectivas contas.

~ preciso implementar imediatamente o novo Sistema Trib~

tário, pois os novos.impostos poderão ser institu~dos no decorrer
de 1988, dado que O substitutivo alterou o princípio da anterior~

dade, fixando o prazo de 90 dias para publicação das leis que ins
tituirem ou majorarem tributos.

Temos a certeza de que os membros do Congresso Nac~onal,

conscientes dessas dif~culdades, envidarão todos os esforços para
logo após a promulgação da Constituição editar a legislação ~nfra

constitucional, dando às Unidades Federativas condições de execu _

tar já no próximo exercício financeiro as autorizações contidas no
novo Sistema.

s1\o IX) SISTEMA TRIBUTÁRIo,
o=F- TIJlTO/olUSTIPlcaçio ---,

Dê-se à alínea "a" do item 11 do § 99 do art.

15 a seguinte redação:

" aI não incidirá sobre operaçÕes que destmem ao exte
rior produtos mdustnlllizados, devendo a União ressarcir os Estados e o Distri
to Federal das perdas decorrentes da não incmencia;"

Da consequêncaa, acrescente-se ao art. 20 os seguintes
item a parágrafo:

"rn - do produto da arrecadação dos inp:>stos sobre ~
portação de produtos estrangeiros e sobre exportação de produtos nacwnais e ~
cionalizados, cinquenta por cento, e do :Inposto sobre operaçÕes de crémto, Ci3!!!
bio e seguro OU relativas a titulos ou valores ncbüiários, dez por cento, ao

i\lndo de RessaJ:C1JleIlto dos Estados e do D~strito Federal. "

• § 39 - Os recursos do i\lndo de que trata o item III se

rão distrib.J.idos proporci.ç)lla1mente ao valor das exportaçÕes verihcadas em cada
Estado e no Distr~to Federal' e a nenhum participante caberá nenos de cinco déc!

I1DS por cento nem nais de trinta pOr cento do I1Dntante a distril:luir."

JUS T I F I C Ã c li. O:

~ estejancs convencido de que o esforço exportador
deve engajar todos os brasileiros, inclusive os admínascradozes estaduais, a 
sisterrática de cobrança do ICM tem preJudicado sensive1nente os Estados expo~
dores, em razão da não incidência do refe- •••

rido imposto nas exportações de manufaturados para o exterior.

~ que sendo o referido imposto não cumulativo e prevendo
o substitut~vo do anteprojeto esse pr~ncíp~o salutar, os Estados

eminentemente exportadores cont~nuarão a ter prejuízos que supe
rem o imposto incidente sobre o valor adicionado ver~ficado nas
referidas exportações, na medida em que são obrigados a resguar

dar os direitos dos contr~buintes quanto ao ~mposto pago nas op~

rações que antecederem a salda para o exterior.

Parece-nos justo, assim, atender esse antigo ple~to dos

Estados ditos exportadores, uma vez que o respect~vo prejuízo n~o

decorre exclusivamente do imposto que de~xam de arrecadar, mas ta~

bém da absorção, nos seus territór~os, do mesmo ~mposto ~nc~dente

nas operações anteriores.

Como o substitut~vo do anteprojeto mantém, no part~cular,

os critérios de compensação, prevendo expressamente que a lei com
plementar regulará os casos de manutenção de crédito, a inad~ável

que·esta just~ça seja reparada, prevendo-se o ressarc~mento, bcm
como a respectiva fonte de recursos, mesmo que parcialmente.
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Dê-se à alínea "a" do item 11 do § 99 do art.
15 a segu~nte redação:

" aI não incidirá sobre operações que destinem

ao exterior produtos industrializados, devendo a União ressacir os
Estados e o Distrito Federal das perdas decorrentes da não incidê~

cia~ 11

Em consequência, acrescente-se ao art. 20 os

seguintes item e parágrafo:

" 111 - do produto da arrecádação dos impostos

sobre importação de produtos estrangeiros e sobre exportação de
produtos naciona~s'ou nacionalizadOS, cinquenta por cento, e do i~

posto sobre operações de crédito, cãmbio e seguro ou relat~vas a

titulos ou valores mobiliários, dez por cento, ao Fundo de Ressar
cimento dos Estados e do Distrito Federal:"

" 39 - Os recursos do fundo de gue trata o item

111 serão distribuidos proporcionalmente ao saldo positivo obtido 

em cada Estado e no Distrito Federal nas relações comerciais com o
exter,ior e a nenhum participante caberã menos que cinco déc~mos por
cento nem mais de trinta por cento do montante a distribuir."

J ~ S T I F I C A ç li. O:

Embora o esforço exportador seja objetivo perma

nente e o resultado interesse a toda a nação, a política de cooércio exte -

rior é comandada pelo Governo da União.

Acontece que os Estados cujas exportações são ~nferio

res às importações têm menos prejulzo, uma vez que o ICM incide

nas entradas de mercadorias estrangeiras, enquanto que aqueles s~

peravitários em sua balança comercial são duplamente prejudicados

por não terem'importações para tributar e perderem o imposto nas

exportações. Além disso, a polItica para o setor internac~onal i~

depende inteiramente da ação dos Estados, sendo d~tada exclusiva
mente pela Un~ão e é certo que assim continue.

Nada mais justo, portanto, do que a União ressarcir os
Estados, empregando recursos arrecadados com os impostos que, to
tal ou parcialmente, provenham dessas transações, tais como o de
exportação, de i~portação e operações de crédito e cámbio.

Por estas razões, estamos propondo seja alterada a alí
nea "a" do item 11 do § 99 do art. 15, e acrescentado ao artigo
20 item e parágrafo, estes últimos instituindo e disciplinando o

I
fundo de ressarcimento. '

~ TllTo/oll.lUI'tUÇÃO------------ -,

Dê-se ao item III do art. 15 a seguinte redação:

"III - operaçÕes relativas à circulação de nercadonas, realizadas
por produtores, indust±~is e conerciantes, bem COllD prestaçÕes de serviços e
crédito direto a consumidor"
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JUS T I F I C A ç 1\ o:

SUgere-se que no fornecnrenco de crédito dueto ao consumidor flIlal

:incida o l1Tp:)sto estadual, elinunando-se, assim, discrinunação hoje existente, em

face da legislação corrplerrentar e do atual sastiema tnbutário, que detrlll'.enta os

pequenos lojistas em benefício das grandes redes de lojas que possuem fmance1ras

prôpraas, Estas últlIlas levam urra grande vantagem na corrpet1ção, uma vez que, nas

vendas a prestaçâo, sendo O crédito fornecido por urra enpresa lIlterdependente, ~

bre os encargos flIlanceuos, :incide apenas o inposto federal sobre operaçÕes de

crédito, cujas alíquotas são :infer10res a do inposto estadual. Ja as pequenas lo
jas que f:lnanciam com cap1tal de guo próprio as vendas em credJ.ár10, são obr1ga

das a pagar o inposto estadual sobre o valor total do contrato, uma vez que a

respect1va base de cãlculo é o valor da operacâo, ou seja o preço ccbrado do con

sumidor.

Una alternativa seria reduzir-se a :incidência do ICM nas vendas a

prestação, mas estaria sendõ~ urra porta enorme para a sonegação do l1Tp:)sto
estadual, pois não há controle sobre o custo dos encargos financeuos, princ1pal

srente em épocas de inflação elevada.

Visando elirn1nar essa drstorçâo, propÕem-se que o inposto em questão

:incida tanbém sobre o crédito direto a consumidor, cabendo a lei ccrnplem:mtar,

que regularã os conflitos de conpetênc1a, dí.scapâanar a maténa, de sorte a

COIlp'ltib1lízar com a o inposto federal de que trata o item V do art. 13.

EMENDA 550076-1
tJ lI/O t/A-Njé~Ulv.jt:
r.-r---------- "LL",,jJltID/CO,,,"'IO/SUIrCOIl',U.iO- ----,

• COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÂRIO, ORÇAl~NTO E FINANÇAS

r:1---------------- T[ XTO/ olUlT lPrCAçi a - - - - - - - - - - - - - - - - -,

Dê-se ao art. 18 e ao item I do art. 19 a segu1nte reda-

ção:

" Art',l8 - P'lrtence aos Estados e ao Distr1to Federal o
produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proven

tos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos

a qualquer título, por eles, suas autarquias ou fundações."

EMENDA 550077-0 ..,··----::-:-----:---:--:-----:---1 r:r;:;';~·~,I'?'tJ I ri o ti ,4.1J.jé t< I.. / Nsr . L.!.- ''l.:.J? J
r.-r--::----=--":"-,--- 'l.UAIllo/C:OlfISSÃo/sUICO""sio-----------,

• Conussâo do sastema Tnbutário, Orçan-ento e F:lnanças

r:1
n

I:TO/ J USTIFICAÇi o -,

Dê-se à alinea "a" do J.tem II do § 99 do art. 15 a seguin

te redação:

f
"ai não inc1dirá sobre operações que destinem ao exterior

produtos industrializados, devendo a União ressarcir os Estados e

o Distrito Federal das perdas decorrentes da não incidênc1a;"

Eni consequência, dê-se à alínea "g" do item II do § 11 do

art. 15 a seguinte redação:

" gl regular a forma como, mediante deliberação dos Esta
dos e do Distrito Federal, 1senções, incentivos e benefícios fis 

ca1S serão conce~idos e revogados, bem corno o ressarc1rnento de que

trata a alínea "a" do item II do § 99."

JUS T.I F 1 C A ç 1\ o:

Há muitos anos os Estados vêm ressaltando as pesadas per-

das decorrentes da não inc1dência do ICM nas exportações para o
exterior. Em diversas oportunidades acenou-se com a poss1bilidade
de o Governo da União, a quem está afeta a política de comérc10 ex
terior, ressarcir os Estados exportadores das perdas mencionadas.

Não se pode, nesta oportun1dade, em que se constr01 o novo
Sistema Tr1butário, de1xar de c9ntemplar esta justa asp1raçào dos
Estados exportadores.

A Emenda proposta, que implica na alteração de duas alíneas

do subst1tutivo do anteproJeto, corrige esta distorção, perm1t1ndo 
que a lei complementar regule a forma de ressarcimento, com a ~nclu

são de norma programát1ca, na alínea "a" do 1tem II do § 99 do art.

15.

r:1 T[J(TO/"usTI~IC..e;;o-----------------_,

Deputado GIDEL DANTAS

" I - o produto da arrecadação do ~posto da Un1ão sobre
r 3nãas e p70ventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre re~

dimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias ou fund~

çõesi"

JUS T I F I C A ç A o:

EMENDA 550078-8
tJ

.,.,- Pl,,[NAlI,lOlco ..'sslo/sUICOlf."ÃO-----------

COMISSÃO DO SISTD1A TRIBUTÁRIO. ORCAMENTO E FINANÇAS

~'.lIl"OO-~

PMDB-CE

A Emenda incluí nos disposit1vos indicados as fundações

pertencentes aos Estados e aos Mun1cípios. E~sas ent1dades são ver

dade~ros prolongamentos da administração direta, realizando, de fo~

ma descentralizada, serviços da competênc1a dessas esferas de gove~

no.
Da mesma forma que o § 19 do art. 89 do subst1tutivo ao

anteprojeto assegura-lhes a imunidade reciproca, o pr1ncíp10 da ma

nutenção do ~mposto de renda ret1do na fonte deve ser-lhes estent1

do.
Em verdade os rendimentos pagos pelas fundações provém

de recursos que lhes são repassados pelo órgão inst1tuidor ou man

tenedor, de tal sorte que tributá-los c o mesmo que tributar os r~~

dimentos dos Estados e dos Mun1cíp10s.

Em nome da cooz-êncz.a , convém un z fornu aa r a Platéric.l,

dandO aos r.end1Rlcntos pagos pelas fundações o mesmo t r a t av.cn t.o
previsto no § 19 do art. ~9, Já reícr1do,

A al1nea "b" do inciso Il do artigo 82 do substi tutl

VO, passa a ter a seguinte redação:

Art. ,8 2

I 

Il 

a)

b) Os templos de qualquer culto e suas depen

pendências adjacentes, indispensáveis ao
pleno exercício das atividades espirítu3is'

e sociais.

JUSTI FI CA TI VA

As casas paroquiais, escolas, os ambulatórios médICOS

funcionam proximos aos templos e não tem s1do imunes da tribu

tação.



r='I--------------- TEITO/.lUSTI'ICAÇ,iO--------- -,

EMENDA 580079-6
e? Constituinte JESUS TAJ~~
,.,,---------- 'LIENAIIIO/COUIUio/sUIr:OIlISSio,--- --,

OOMISSÃO 00 SIsrDI~ TRIBlJr.~RIO, ORÇ-\\IE"O E FI:'\.-\Xç..15 fI-....~
~09 / 0é/87

I
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JUS T I F I C A ç Ã O

O dia da posse do Presidente da República de.e ficar

estabelecido na secção relativa ao Poder Executivo.

Emenda ao Substituito:

Suprima-se do § 1" do artigo 13 a referência ao item

IV .; dê-5e a11 § ':;9, a seguinte redação:

da União cabe ao órgão próprio do ~linistério

~ompetente a promo.er a arrecadação de tributos.

"§ 3" A cobrança judicial de criditos tnbutários
EMENDA 580082-6 ..".. _
l:__~"n. t 1 '_Jlnte ~.!'~~1:i TA.!:.~, .:»

r--r---- _.._- - _.. - - ... r ..alllo/cow.ssio/SIIICONIUio------------,

• COmSSAO DO SISTIÕ)IA TRIBUT.1i.RIO. ORÇA.\lEXT0 E FI~A'\Ç.\S

~'AlII'I~'~
I . LI..

JUS T I F I C A ç X O

Não é aconselhá.el que o Poder Executivo fique com

o arbítrio de alterar alíquotas do IPI, pois trat~-se de imposto de

r.r--------------- TI:lTO'.IUSTI'lcAç;.a-----------------,

Emenda ao Substitutivo:

Suprima-se o artigo ;2.

o Ministirio a que estari vinculado o órgão destinado a fazcr co

brança judicial de criditos tributários da União, na mcdida cm que

uma mudança na estrutura ministerial implicaria em altcraç50 do tex

to da Lei Magna:

efeito econômico interno. No caso do 3", não devemos especificar
JUS T I F I C A ç À O

~ atribuição dos juí:es federais é matiria a ser t,~

tada pela Comissão do P9der Judiciário, competente para tal

r=or TCI:To/,lIlSTIrICIÇão ,

.EMENDA 580080-0
w{: Constituinte JESUS TAJRA

r."T---------- .LlIIAlUO/cOIll.S!1o/sUICOIlI".i:>-----------,

OO)IISS.~ 00 SISTE.\1!\ TRIBUnr.IO, ORç.-\.\)E:,rO E FIX,\,\C\S

pr;"~''''=-:JP.r ,L.
EMENDA 580083-4_•.". _
~ Deputado SIMIIO SESSIM

r--r--------- .LIrNA"'o/cOlllssÃa/sulcOM.Ssio------ _

(JCOMISSAO 00 SISTEMA mlBUTAAIO, ORÇAl-'ENTO E FINANÇAS

Emenda ao Substitutivo:

Suprima-se o artigo 22 e seus parágrafos.

JUS T I F I C A ç Ã O

A divulgação referida no artigo não deve constar do

texto constitucional por trata-se de matéria de lei ordinárIa.

EMENDA 580081-·8 ='u'.'--tJ Constituinte JESUS 1!J(nR •

r=.--------------- flUO,"uIT1' tcaçl o - - - - - - - --,

Emenda ao Substitutivo:

S~~ri..-so o arti~o 44.

r;-r--------------- Tl:llTot.lUITlr'cAçio----------------,

Dê-se a seguinte redação ao artigo ag , II, d, do Sl''lstltutivo :lo Relator
Comissão do Sistema Tributário Orçamento e Finanças:

Art. ag - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu
nicípios:

I~ .- Instituir Impósto sobre:
d) 'Livros, jornais, peri6dicos, publicações e o papel des

tinado à sua impressão, inclusive os seus insumos.

JUSTIFICAÇilO

A Constituição de 1946 já vedava-à-União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípics instituir imposto sobre os templos
de qualquer culto; o patrimônic, a renda ou os serviços dos partidos
políticos e de instituições de educação ou de assistência social; o
livro, o jornal, os periódicos, assim com~ o papel destinado à sua im
pressão. -

O objetivo saluta~ do constituinte de 1946, mais do que vá
lido nos dias de hoje, foi o de defender a liberdade religiósa, o li
vre exercício da política partidária, as instituições educacIonais e
de cunho social, e a liberdade de expressão através dos meios impres
sos de quaisquer pressões de governos autoritários, pela via indire7
ta, tortuosa, solerte, do poder de tributar.

Na Subcomissão de Tributos - no caso de livros, jornais e
periódicos - o texto que remonta a 1946, de iniciativa do grande Jor
ge Amado, então constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro, f01
modificado, incluindo-se a expressão "de interesse cultural e educa
cional" qualificando, perigosamente, a imunidade a "livros, jornais,
bem como periódicos"..

.A liberdade de imprensa não admite restrições. A mais remo
ta possibilidade de o Estado usar qualquer uma de suas prerrogativas
para estreitá-la é incompatívpl com a Carta Magna que construímos ne!
te momento particularmente histórico. Vale lembrar, a propósito, o
m~rdaz jogo de palavras de Mário da Silva Brito: "Em vez de liberdade
de imprensa, as ditaduras praticam a liberdade de imprensar" ••
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A presente emenda pretende não só restaurar, lato sensu, o
que a Constituição democrát~ca de 1946 já consagrava, mas tambem tor
nar mais abrangente a imunidade de impostos incidentes sobre livros;
jornais e periódicos.

Daí porque incluímos os insumos, ou seja, as matériis-prl
mas que entram na sua produção. Não basta a imunidade de impostos ape
nas para o produto final, e a-Gonstituição de 1946 não deixou de ve
dar a instituição de imposto sobre o papel destinado à impressão de
livros, jornais e periódicos. Nossa proposta é ainda mais corajosa,
tendo em mente a garàntia da liberdade de imprensa, quando trata de
insumos, e não, simplesmente, de "papel destinado à impressão". Se um
governo autoritário quiser "imprensar" a imprensa, pode não instituir
impostos sobre o papel, mas taxar um insumo tão básico como a celulo
se. O efeito deletério seria o mesmo.' -

EMENDA 550086-9
hl
t-CON~~ITUINTE HELIO COSTA

.","'.. AIO/CoUIUI,,{s,,..r;(1II 55ÃO :-=-=.-----, III-D~U~
COtHSSAO DO SISTEt4A TRIBUTARIa, ORÇr.MEtITO E FIt!AtH:~ t 09 / 'J?~

~ -l'-: .. 1"' ._;:. ------ ------

Inclua-se, onde co~be=, o seguinte dispositivo:

As indústrias de base e ponta que se estabece 
r~m no loteria: te:ão direito a isenção de tri
butos pOF tempo e critério determinados em lei

complementar.

JUSTIF:C';ÇAO

1:'1---------------- ·c,-: .. i- I -,_••'-- --- ----

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

EMENDA 550084-2
tJ cnNSl I rUINTE "LLIO COSTA A....----------J ~i~~~-:J

Todo país industrializado dispõe de recursos

que favorecem o empresário na abertura de novas frentes de produ
ção e emprego. O mais comum é o chamado "tax shelter", existente
nos Estados Unidos e na Europa, onde para cada unidade da moeda I

investida em um setor básico da econo",~a o empresário terá abati
mento de dois a seis unidades no imposto de renda devido, durante
os anos de execução da obra até entrar a empresa em produtivida-

de.

JUST!FICAÇ~O '.

I
'1

JUSTIFICAÇAO

As empresas de qualquer natureza, exceto as que
p~nham em risco a vida humana, o meio ambiente'
e os padrões morais da sociedade poderão ter :~

centivos fiscais para todo investimento fei:o
em pesquisas científicas, especialmente aquelas
sendo efetuadas por instituições de reconhecijo

mérito nacional.

!nclua-s~, onde couber, o seguinte dispositivo:

..LtN,ill.lO/<OIlI~SiO/.u.eO"'ls:iO ]

COMISSr,O DO S:STEI-!A TRIBUTARIa, ORÇAMENTD E FIIIANÇAS

EMENDA 550_087-7__ A••••

J
tJ--p'M'"D'e-: ]

~ONSTITUINTE H~LIO caST~ _
\

~ ~__ ;1'·: ... so •.:;.;1: ---0----- -- ---

fl-~~~~ .. - J
p19-;_~~-/ 8 - )

._~

As artes precisam de apoio direto da inic1ôtiva
privada para poderem p.oporcionar lazer as co~unidades do interi

or. Este incentivo fiscal, tiraria da responsabilidade da União e

dos Estados, esta obrigação social.

As empresas, de qualquer natureza, que lnvesti
r~m, no interior dos Estados e Territór~os, na
promoção das artes de modo geral, terão um aba
timento, no seu imposto de renda, de 100% ( cem
por cento) do investimento feito.

EMENDA 5$0085-t __ ..... ....---
fi CONSTITUINTE HELIO COSTA

.",- . .c,-: .. !-' :_;: 0_.

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositi~':

A União e as empresas estatais terão um orça-e~

fo equilibrado, nã~ podendo as despesas sere" '

sup~riores às receites.

JUSTIFICAÇ~O

Nenhum orçamento deve prevalecer sobre a lóg:c&

de que nenhuna scclcdada constituída pcde=á sob~eviver gastand= I

~ais do que arrecada. Feito isto, a União e as estaLais teriê~1

que conter os seus gastos, estabelecendo uma lista de prioridaces
que começaria no social e terminaria nos ~nvest~mentos que pocem

aguardar um futuro certa~cnte mais promissor.

I

I
I

'\

O que se propõe é uma espécie de Le: Sarney pa

ra a Pesquisa Científica que precisa, urgentemente, de amparo e
proteção do empresariado para poder colocar o país em nível de
igualdade com outras nações em processo de desenvolvimento.

r
------Nova r.~:ç~o para -~ "~~::'~:"::-=-SUb~\1tutivo -:0 Rel:~-or-:-

Art. 72 - As ações crl~ln~1s propostas conlra administra

dor de lnstltulÇão flnancclra ou qualquer autoridade pública, no ãm



b i t o do Sistema FInanceiro Nac i onaI , em de t.r i mr-nt.o de bem , d i r e í to

ou 1nter~sse de pessoa fisIca ou jurldlca, tramItarão necessarla~~~

te perante os JlJlzeS de prlmelro grãu da Justiça F~deral Que procc~

sarào e julgarão o fel to.

JUSTIFICAÇJiO
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--- .. ------~

r:1-.----- -- ---------- 1t1fO/.luSTlnc:"çÃo-------------- ...-- ---

Nova redação para o item "c" do n' I do .rtigo 20:

Não parece interessante a expressão "lostancla". hoje pl~

atual C6d1go de Processo Civil. A referôncla is ~ções crlU.lf1&lS P!

rece indispensavel a uma maior clareza do texto.

namente substituida pelo termo "grâu", prlncipalmente dapols do

c) dois por cento para ap]lc~ç~O nas rCnlõeS Norte e Nor

dest c t e xc l \151vament.e através das en t í d~des fina'lcr:1 ras. f'e de r-a i s

e regl0nals, com atuv10ade de femento.

JUS1'InCAçJ\O

El - ",,'" - -]
L I'I:'DB

r:1r---.-------------- llJltO/.lU'T1f IC..;i.O---.----

Acrescenta o § 3' ao artigo 62 do substllutivo do Relntor:

Para eVltar dlstorção, o texto constlrucional deve del

xar bem claro que somente os bancos oflclals, reglonais, federais

e de fomento terão essa incumbencia. Com a redação proposta poderâ

hav~r desvio futuro.

§ 3' - As instituições financeir~s federais, no Nordeste e

na Amazonia. apllcarão recursos, em relação a sEus'valores globais,

em proporção nunca lnferior ao que representam as populações

nais relativamente ao numero total de habitantes do país.

JUSTIFICAÇAO

regi.2

. .. 1lUIl/.lUSt'llo:,tcio--- - -- - -- ---- -------

Altera o texto do item 11 do artleo 15:

Indispensavel que as aplicações tenham uma proporcionalld!

de e ess~ proporcional,dade deve dizer respeito às populações regi~

11 - Transmlss50 "mortis causa" e doações ou c'~ss;::;o gr,!

tuita de dlreltos:

nais cem relação ao total de hab1tantes do pais. Se o Nordeste e a JUSTIFICAÇAO

Amazonia têm deterrrinado percentual na população nacional, nâ mesma

proporção deverão receber os recursos a sereno apl1cados por

rlnancelros federais.

orgãos Apenas uma nova redação para atender melhor ao espirito

do dispositivo.

A expressão "causa mortis" pertence mais aoS tsmas méd!

Doações, no plural ao invés de doação, para 5~e~der a

seus diversos tipos e cessão de direitos ao invês de cflt~~Jer -seEJ't1ENDA 550090-7 .•TO.---- _
• SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

:-r----------- Pt.Ulbn>/t(,"us~.o/s~'~Qw.I,si.o----------

f!JcemSSl[O 00 SISTEloM TRIBUTAAIO, ORÇ'ANENTO E FINA

co-legais. IIMortis-causa" é o termo exa.to, consagrado por

Bevilaqtla.

"doação de direltos". O Dlreito Clvil consagra "C~5SaO de

tos. H

CIOV1S

01 re!,

~ . tUtO/"ust.F'eaçÃo----------

Nova redação para o parágrafo 2 2 do artigo 21:

Artigo 21 -

§ 32 _ A distribu1ção dos recursos do Fundo de Pa~

ticlpação dos Estados e do Distrito Federal terâ percentual excll.sl

vo a ser destinado às unidades federadas cuja renda 1nd1vidual seJa

inferior à nac1onal.

J\lSTIFlCAÇl'.O

Parece pernicioso fixar-se vinte por cento quando, na

verdade, essa determinação vem apenas diminuir a particlpação dos

Estados n~rdestinos, haja vista a inclusão de outros Estados em fa

ce do principio adotado no substitutivo.

.-----.----- TuTO'oIunl'lcAçio-------__------

Nova redação para o artigo 27 e para seu § 3':

Art. 27 - O Sistema Tributário aqul estabelecido serâ re

gulamentado até 31 de dezembro de 1988, vigorando, até essa dat~

as leis especlficas indispensáveis ao periodo de transição do sis

tema vigente para o presente.

. .
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3' - As leis que regulamentarão o Slstema TrIbutário JUS T I F r C A T I Vpl

Os incentivos fiscais s~o p~rcelas do Tesouro quP sio tTnn~

feridas ·às empresas. são recursos com um forte conteúdo soc~ala F.

preciso dar consequincia social i su~ destinnç~o. Como A empresa ~

entrarão em vigor a um só tempo elegendo-se, para tanto, a data de

12 de janeiro de 1989.

JUSTIFICAÇJ\O

um comp l exo maior do que seu aCIonisla, é de toõo conveni~nte que

A presente redação parece atender melhor ante ~~ aspecto

tecnico. O estabelecimento do "vacac í o Le g r s" em ma t.e r t a consti tu

clonal parece não ser recomendável mas, de modo evidente, todo o

Sistema Tributário agora 1nstituido dependerá de sua competente re

gulamentação.

os recursos provenientes dos incentivos f1scais sejam c~rrendos pa

ra a parte do trabalho na empze se , que são seus empregnc.'os.

EMENDA 550094-0 '"'o.--------J
tJSENADOR CIO SABOIA DE CARVALHO

'LtN...IO/coulssÃn/suac:O..lssÃO-----------

• ca~ISS1íO 00 SISTEl·lA TRIBUTÁRIO ORÇN·!ENTO E FIrlANÇAS

PLt:""suo/COI(ISsio/CUIICOI(ISS.iO ~

~'1JSSI\O 00 5ISTEtJ,A TRIBJTMIO. OfCI\IENT" E ryNANCAS

r-"'r---------------- T&lTo/.lU~ll'IC";io-----------

El1,ENOA AO PARECER 00 RELAT(JR :

r=-r---------------- TtITO/JUSTlrlc.çÃo----------- - ------ - Acrescent,,-se parágrafo ao artigo 61:

Nova redação para o parágrafo 3' do 1tem V do artigo 13:

§ 3' - As procuradorias ou órgãos sim1l~res da Fazcnà~ P~

blica Federal atuarão adm1n1strativamente e pcrant~ o Poder JunIC1~

rio na cobrança de créditos tributárIOS ou na defesa de outros lnte

" § 3º - As mstí.t içõas financeiras operarão em condições especiais de cré

dito com as empresas de oeqoero porte, na forma em que a lei fi

xar."
JUS'!'JPICATIVA

resses fazendários, propondo ações e medidas convenientes em

quer gráu

É necessário criar-se condições ~speeiã1s de cr~di •

to para a pequena, média e micro empresa.

JUSTIFICAÇJ\O

mente, uma pasta que poderá, de futuro, sofrer alterações e para

tanto não deve ser necessária uma reforma da Carta maior. Deve f1

brar, judicialmente, os crédlto·s t r-i bu t ár i os e que terão aptidões

para u~a ampla atuação perante O Poder Judiciár1o, como ~ivogados

da Fazenda PúblIca.

constituclona!.

~ 'LU."'O/COM'Ui.O/SU.COM'SSi.O

mMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTAAIO! OOÇAMENTO E FINANÇAS

I!J
SUprime da Seção IV, adicionando-os na Seção V do SUbstitutivo da Comissão do Siste

ma Tributário, Orçamento e Finanças, os seguintes dispositivos:

EMENDA 550097-4
lfu"nstituinte OSMAR LEITAO ROSA

co

Mencionar Ministér10 da Fazenda é fixar,

cal' bem claro que os Procuradores da Fazenda Nacional poderão

A redação proposta parece atender bem.
Art. 16 - •••

~ __._. ---t--f-........-,.---l-;--I ~--

____ • TEuoNuSTlrIU(;'O

III - serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária

da lkJião ou dos Estados, definidos em lei complementar;

IV - propriedade de veículos automotores, vedada a cobrança de impostos ou ta

xas incidentes sobre a utilização de veículos;

V - transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por natureza a acessão fi

sica e de direitos reais sobre i'llÓveis, exceto os de garantia, bem como

sobre a cessão de direitos a sua aquisição.

§ ÚAico - Sem prejuízo do disposto neste artigo, continua assequrada a participação
dos Municípios na distribuição -de quotas de fundos constituídos pela arro!:.

eadaçãn de outros tributos, assim como o produto total de impostos a eles

deferidos nesta Constituiçã:J.

JUSTIFICAÇAO

E~1ENOA AO PARECER ::JJ RELATOR:

- Acrescente-se parágrafo ao arl. 12º do Anteprojeto:

" § - Os incentivos fiscais concedidos a nsssoas Jurídicas Dxha:Jas serão
convertidos em ações de seu capital e serão transferidJ5 aos seus

e:llPregados, na forma que a lei determinar.

o IPVA, instituído pelos Estados, que dele retém a metade do produto arr.!:.

cadado, defere às mmícípal íoaoes as obrigações de controle e licenciamento dos vei

culos; o i~osto sobre a transmissão de bens imóveis, por igual, tem sua insti tui 

ção mantida aos Estados, que àinda fica com 50% da arrecadação. O Substitutivo, sem

as modificações sugeridas, não atende às exigê'lCias dos ~nicípios e pouco contri 

bul para o fortalecimento de sua autonomia.
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FMENDA 550098-2
tJ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO J CC;~~"'---:J

f:J COMISSÃO DO SIs;~·~;"~~·~·;'~~A'~';~·:· ORÇAMENTO E FIN~;Ç~ cr-;;-;;~~7ã7J

ditiva para o exercício de idêntico cargo em 'nstituição financei
ra privada, pelo prazo de três anos.

JUSTIFICAÇÃO

clusividade.

fos:

r:-r--------------- .. ruo/olUS...·FlCA;io

e) executar a política de crédito agrícola, com ex

part!cipi!.
superiorção de

àquela

Plano Cruzado.

Nenhuma política econômica, nenhum choque heterodo-
xo ou ortodoxo dará certo no Brasil se o Sistema Financeiro não
passar ao controle do Estado e da sociedade. O Brasil hoje como
ontem, continue sendo uma colônia de banqueiros, como denunciara o
historiador Gustavo Barroso há 50 anos.

Os bancos ganharam dinheiro antes, durante e após o

tribuintes credores da União.
Colocar o sistema financeiro sob o controle do Estado

(que terá 15% das ações) e da sociedade, é questão essencial para o
Brasil desenvolver ,suaS'~ p~otencial!dades econômicas e criar as condl
ções de progresso e bem estar social.

Os atuais controladores destas instituições poderão
continuar participando das mesmas, na qualidade e com direito de
acionistas minoritários.

A proposta submete a indicação dos Diretores do Banco
Central, Banco do Brasil, e BNDES ao éontrole da Câmara dos Oep~

tados, proíbe a participação nestes cargos de pessoas ligadas ou ex
diretores de instituições privadas, medidas d caráter moralizador.

A nacionalização dos bancos es~rangeiros, cujo contr~

le acionário passará para~a União, é fundamental para evitar fraudes
camb,iais, remessas clandestinas de divisas e operações lesivas ao i,!!
teresse nacional.

A Constituinte tem o dever de enfrentar com indepe,!!
dência õquestão do sistema financeiro para evitar que o Brasil co,!!
tinue sendo, na definição do historiador Gustavo Barroso "Uma colô
nia de banqueiros" e que os brasileiros sejam divididos em ~uas cate
gorias: os banqueiros e os outros - como afirmou o empresário Ant~

nio Ermírio de Morais.

A primeira condição para combater a inflação no Br~

sil e assegurar o cre~?imento econômico é estatizar os bancos prl
vados, decisão que não é difícil, tendo em vista o pequeno número
de conqlomerados bancários existentes no País~

O Sistema Financeiro Nacional tem hoje uma
14% (catorze por cento) no produto interno bfuto,
do setor agrícola na economia nacional. '

O crescimento dessa participação, ocorrido nos ultl
mos 15 anos - de 7% para 14% - decorreu da adoção, pelos últimos g~

vernos, de políticas de concentração de rendas e de favorecimento ao
capital financeiro, em detrimento das atividades produtivas.

Uma característica do setor financeiro é o oligopólio.
Os 5 grandes conglomerados financeiros que cresceram à sombra do f~

vorecimento de estímulo e proteção das autoridades econômicas do a~

toritarismo detêm mais de 70% dos depósitos e recursos do sistema
financeiro no Brasil, numa clara violação ao preceito constituci~

nal que proíbe os monopólios e oligopólios privados.
Sucessivas fusões, incorporações e liquidações extr~

judiciais puseram fim aos pequenos bancos e aos bancos regionais.
Os conglomerados passaram a funcionar como drenosdas

poupanças das regiões mais pobres para aplicações nas regiões mais
ricas, contribuindo para o desnível e desequilíbrio regional.

Para o desenvolvimento do capitalismo no Brasfl,para
o crescimento da produção agrícola, industrial dos serviços, o cr~

dito tem que estar nas mãos do Estado e não de 7 famílias privil~

.giadas. Até porque a atividade financeira é capitalismo sem risco,
que só existe para poupadores e investidores. Os escândalos do mer
cado financeiro ocorridos nos ultimas anos comprovam a tese só
perdem os investidores.

O Banco Centr~l cobre os rombos com dinheiro dos co,!!

empresas
cargos

voluntários

Art. 62 - O sistema Financeiro Nacional será consti

I - Do c1~selho Monetário Nacional;
11 - Do Banco Central do Brasil;

111 - Do Banco do Brasil S.A.;
IV - Do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social;
V - Das demais instituições financeiras públicas e

privadas.

B) Diretores, gerentes, administradores de
financeiras ~rivadas ou ~essoas que tenham exercido esses
nos cinco anos anteriores à nomeação.

tuído:

d) prrecadar depósitos compulsórios ou
das outras instituições financeiras;

§ 59 _ O Conselho Monetário Nacional terá sua comp~

tência e composição deftnidos em lei.

§ 19 - As instituições financeiras privadas, exceto
a~ cooperativas de crédito, serão constituídas exclusivamente sob
a forma de Sociedade Anônima, devendo 51% (cinquenta e um por cen
to) de suas ações com direito a voto serem controladas pelo Estado.

§ 69 _ Não poderão ser diretores do Banco Central do

Brasil e dJ Banco do Brasil S.A., nem integrar o Conselho Monetário
Nacional, ou exercer função em seu órgão consultivo e fiscal:

§ 3º - O Conselho Monetário Nacional fixará normas
para a nacionalização do sistema financeiro.

§ 7~ - ~~ diretores do Banco Central do Brasil, do
Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ~

mico ~ ~'ocial serão nomeados pelo Presidente da Repúb l í ca, depois
de aprovados pela Câmara dos Deputados que, pelo voto de sua mai~

~ia, poderá destituí-los.

b) realizar pagamentos e suprimentos necessários à
execução do Orçamento da União e conceder aval, fiança e outras g~

rantias conforme autorização legal;

c) executar o serviço da dívida pública consolidada;

§ 29 - É vedado a instalação de novas agências de

bancos estrangeiros.

§ 4~ - A competência ao Banco Central do Brastl
e demais instituições financeiras p~blicas será fixada em lei com
plementar, obedecidos os seguintes princípios:

Dá nova redação ao art. 62, seus incisos e parágr~

11 - Na qualidade de Agente Financeiro e Caixa do Te
souro e do Sistema Financeiro, se~ prejuízo de outras funções, com
petirá ao Banco do Brasil:

a) Receber todas as importâncias provenientes da
arrecadação de tributos ou rendas federais, a crédito do Tesouro,bem
como os depósitos e operações de to~as as empresas e entidades p~

blicas e sociedades de economia mista;

I '- O Banco dq Brasil S.A. é o lnstrumento de exec~

ção da política creditícia e financeira do Governa Federal;

§ 89 - .Q exercício de cargo de, Diretor do Banco Ce,!!
. traI do Brasil, do Banço do Brasil S.A. e do"NDES é condição impe
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XI - do produto da arrecadação dos impostos sobre a trans

missão "causa mortis" e doações e sobre o patrimônio líquido, cin

quenta por cento, na forma s~guinte:

a) vinte e cinco por cento para o Fundo de Participação dos

Estados e do Distrito Federal;

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇ~IENTO E FINANÇAS
r-m.~~ 09/06A?

nomia e regime próprio. Seu dirigente máximo deve ser escolhido por

suas qualificações e condições pessoais e, por conseguinte, necessita

de consenso supraparti:dário, não sendo demissível. OS critérios de ag

missão de pessoal devem ser altamente profissionais, assegurando ind~

pendência, prestígio e valorização. As normas e procedimentos da adm!

nistração financeira federal devem ter homogeneidade e aplicação gen~

ralizada, compreendendo todos os órgãos e entidades de que o Estado

participe. independentemente da modalidade de participação, financei

ra o~ não. qualquer que seja - quando for o caso - o montante da pa~

ticipação.

osInclua-se como inciso 11 do artigo 20, renumerando-se

demais:

r.'I---------- "LItNAIWO/Co",.ssio/sUICOIlISSi'---------

b) vinte e cinco por cento para o Fundo de

dos Municípios.

participação

EMENDA 550102-4m ....na.t cCnstituint!' BRllNOiiD 00NTElR0

f:"! 11:J'TO/,llls'r·'le.l;i:) -,

EMENDA 550100-8 AUTOO------·

I: constituinte BRANDÃO MONTEIRO ~

pu COMISSAO DO SISTE~,;;~;~;~~;~o~;;AMENTO E FINANÇAS ~

Suprima-se o inciso 11 e § 4~ do art. 15 e renumere-se
os outros ihcisos e parágrafos.

~_-__-_-- -_--_l'~nO'.lUSTlfICAçio-----------------..., JUSTIFICACÃO

Suprima-se o inciso 11 do art. 20.

JUSTIFICAÇiio

Excluido O imposto de transmissão causa mortis da com
petência estadual, torna-se necessário suprimir o inciso 11 e § 4~

do art. 15.

Os Estad~s industriais já .estão mais do que benefici~

dos com a receita do IeM e O adicional de 5% sobre o Imposto de

Rendas. l

..... ,..llfO/,U/tT... IC.. ;ÃO ......,

pr-om0B7J~ 09/06~
.",_:-: -:::__ 'l"UAflID/COr.lISSÃo/IUIlr:OIlU3São-------

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550103-2 aum

~ Constituiul.e BRAN~D~A:::O~M~O~N~T.=E~I~R~O!...... ___J

DO SISTFMA TRIBUTÁRIO. ORÇAMENTO E FINAN AS

...... .L.I: ..."'O/COllllSSio/.UICOIl.'S.&:)---------·

EMENDA 550101-6
~ --oIoUTO'"

~Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

r=-.---------------- Tt~.TO/.lUST',.lC&çÃO----------------......,

Dá nova redação ao artigo 59 r suprimindo seus incisos:

Art. 59 - A Auditoria Geral da República, órgão superior

de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,

vinculada diretamente ao. Poder Legislativo, exercerá privativamente

as funções de auditoria financeira e operacional de todos os órgãos e

entidades sob controle, administração ou com participação direta ou

indireta da União, bem como dos recrusos transferidos, a qualquer ti

tulo, a pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

Inclua-se como inciso V do art. 13. renumerando-se

os demais:

V - Imposto sobre patrimônio líquido.

JUS~IFIeACÃO

§ 12 - O Auditor G~ral da República será indicado em lista

tríplice por dois terçOs dos membros do Congr~s~o Nacional, e escolhi

do pelo Presidente da República para um perio~o de 4 anos, coíncíden

te com o mandato dos Deputados Federais, permitida uma recondução.

§ 22 - Os servidores da Auditoria Geral da República i~

gressarão exlcusivamente por concurso público e terão quadro e regu 12

mentação próprios.

Trata-se de imposto complementar ao Imposto de Renda.

já que a progressividade do imposto de rendas não pode ser confi~

catória, sendo insuficiente para limitar as desigualdades na di~

tribuiçáo das riquezas. Daí a necessidade de se dotar o Estado de

um instrumento de tributação de riquezas. Metade deste imposto i~

tegrará os Fundo~ de Participação dos Estados e do Distrito F~

dera1 e Fundo de Participação dos Municípios. 25% (vinte e cinco

por cento) para cada FUndo.

JUSTIFICJ\CÃO

A exemplo dos países com maior tradição democrática, a A~

ditoria Governamental deve situar-se no topo da hierarquia, ter auto-



Suprimam-se o art. 44 e seus parágrafos e o Art. 47.

= TUTO/.lUSYlfICA;io -,

EMENDA 550104-1
t: Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

r;'--------- .Lf:.""IO/COlil'ssio/SUICOMlssio-----------,

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUT~~IO OR A~NTO E FINAN AS

rr=';~;:J

cr;-;'~;;J;J
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JUSTIFICACÃO

A palavra subsídio é redundante porque deve cons-
tar do Orçamento de Despesas, inclusive os subsídios de nature~

creditícia. Esta exclusão é necessária para evitar confusão e

obrigar a União a realmente apresentar orçamento de gastos tri
butários.

JUSTIFICACÃO

o dispositivo é demagógico, ridículo e irrealista e
conflita com a realidade econômica em tempos de crise, quando a

queda das receitas poderá implicar a redução salarial para os
servidores públicos. o que é inaceitável.

~ata-se, efetivamente, de uma tentativa de dar uma

satisfação, ainda que demagógica aos meios de comunicação e
aos credores internacionais. que tem por hábito lançar o déficit
público à conta de despesas com pessoal, omitindo a causa fundg

mental que é a dívida pública interna e externa.

EMENDA 550107-5 .'",.,__~ _
E: Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

,.,., ~1.1.L"IO/ÇOJasslo/sUIlÇOIlISS~'------

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS p-''''~~09/06J87

EMENDA 550105-9
Constituinte BRAND~D MONTEIRO

Inclui como inciso IV do art. 13 o seguinte dispositl

vo; renu~erando os demeis:

,..,... 111:ITo/.tun."çaçi:)-----------------,

nova redação ao § 3~ do art. 15.

§ 3~ - AS alíquotas do imposto de que trata o item I
não excederão os limites estabelecidos em Resolução do Senado Fg
deral.

Inciso IV - Imposto de transmissão causa mortis e do~

ção de qualquer bens ou direitos ••

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 550108·3
~ AUTV.

Constituinte BRANDAO MONTEIRO

.-:1--------- PI.II:IAIUO/COIl""ÂG/• ..,.ÇDItn'SÂD'- -.

COMISSÃO 00 SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Pod~

102,

o siste~a proposto concentra a receita no Estado de
São Paulo, já que concentração de propriedade em mãos da população
paulista é ainda maior do que a de renda.

A esmagadora maioria das empresas com filiais e subsl
diárias em todo território nacional tem sua sede em São Paulo.

A manutenção da competência estatal irá agravar os

desnIveis regionais.
Por outro lado, sendo o imposto arrecadado pelos Est~

dos, sujeitará sua cobrança as pressões das oligarquias regionais. O
imposto de transmissão causa mortis é um imposto de natureza compl~

mentar ao Imposto de Renda, sendo importante para eficiência deste.

EMENDA 550106-7
~ AUTOIt

~ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

1":1r--------~ 't'LI."ltlo/cOMISSio/.UICOIll.ssio _

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E ~INANÇAQ cr~'~6Iã7J
1':"lr---------------Tln~/.luS'l't~ll:al;io,----- __,

Emenda supressiva.

Suprima-se no § 2~ do ~t. 29 as palavras "subsídios
e ou creditícios".

Dê-se ao pa~ágrafo 39 do art. 13, a seguinte redação:

§ 39 - NA cobrança extrajudicial de cré~itos tributários
da União cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda".

JUSTIFICAÇÃO

E~clui-se o poder conferido, no substitutivo, aos órgãos
do Ministério da Fazenda para cobrança judicial dos créditos da União

É de manifesta inconvenfência, e sem par no Direito Com
parado, que os órgãos do Ministério da Fazenda, que participam do
lançamento tributário, const~tuição- do tít~lo executivo e cobrança
extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus atos, através
das medidas coercitivas do processo de execução.

Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação dos cr!
ditos da União deve prevalecer a visão normativa do fenõmeno tribu
tário, própria à instituição afeita à obediência à Constituição Fe
deral e à lei de modo geral - o m;nistério Público Federal.

Ademais a cobrança judicial dos créditos tributários da
União é apenas um aspecto da representação judicial da União, come
tida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organização dos
res e Sistema de Governo, ao Ministério Público Federal(arts.
parágrafo 52 e 103).

Além da inconveniência antes referida, o dispositivo~

dado abriria exceção à unidade da defesa da União, com evidente pr~

juízo para sua coordenação.
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EMENDA 550109-1
~ONS'l'ITUINTj; NION ALBE;~~;-------- ] f:-;;;;--

COMISSÃO DO SISTE1;·;;;i;~~Ã~~~:"'~·RÇAMENTO E FINANÇAS r9 ;" 67ã""7

EMENDA 550111-3

r:-r---------- 'L.I:N.."ro/coIIlS,io/.UICOUIUio ---,

S1stema.Tributár10, Orçamento e Finanças

r=1----------------TUTO/Justr'lc.~io----------------- r:-r nxro/JUSTIFICA;;,O ,

Dê-se ao § 19 do art. 28 do Substitu

tivo a seguinte redação:

"Art. 28 .

...............................................

Inclua-se, Onde ex:ubcr, no AnteproJeto da cam.ssão do S1stE!lla Tr~

tário, Orçamento e Finanças, o seguinte artigo:

"Art. - E: assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos M.Jn!
C1p1OS, nos tennos da le1 a:rr:planentar, a part~C1paçãO no resultado da exploração
eeorônica e do aprove1tamento dos xecursos natnraas , renováveis e não renováve1S,

Em seu território".

JUSTIFICAÇÃO

Provavalmente, no afã de se aperfeiçoar ~ forma redaci~

nal, resultou prejudicada a idéia.

§ 19 O plano plurianual e os orçamentos, apro
Vados em lei, serão, por pr~ncipio, regional~zados e

terão em vista promover o desenvolv1mento nacional e
reduzir as desigualdades do País."

Há conveniência em deixar expresso, na Constituição,que

também os Orçamentos, por princípio, serão regionalizados. g de reco

nhecer que o texto atual do Substitutivo, implicitamente, Já vincula
os Orçamentos ao princípio da regionalização do Plano Plurianual de
Investimentos Púb11cos, ao qual terão aqueles de se adequar (art. 28,

·caput"), até para perm1tir a avaliação do cumprimento do própr10 pl!!.
no (art. 29, "caput").

Dessa forma, estaremos proporcionamo os meros de ressarcimento :ud!
reto das reg1ões e populaçÕeS lQCa1s, cujo p:>tenc1'Ü econênuco venha a ser~~
tido pelo desfalque de seu patriroóruo natural.

JUSTIFICAÇÃO

Julgarros indispensável que o texto oonstituC1onal contEmPle a p&ti

cipação dos Estados, Distr1to Federal e Municipios na exploração de seus recursos
naturais, a qual deve abranger os resultados dessa exploração, e não se linutando a
Sllllples partilha na arrecadação de tributos.

Dn se tratando de recursos hídr1COS, é sabido que anpreend1mentos de

p:>rte nem sempre são para eonsueo local, destinaIrlo-se a atender ootras regiões ~e

não sofreram murrlaçóes.

().tanto à exploração dos recursos minera1s, não reJ'lOlláveis, por se
tratar de uma atividade trans1tóna, está a exigir da sociedade decisão de l1l1plern~

tar novos instrumentos que ví.abi.Lazem a mobilização de recursos destinados a ~

tiJIlentos compleroentares de recuperação aIl'biental e tarnbáu alternativos ã mineração.

paraPor isso, é preferível explicitar essa intenção,
não se necessitar do recurso hermenéut1co.

DA 550110-5
NION ALBERNAZ

______ ,. ...l .. "".o/c:o .. lssio/sv.COIlI.tio--.- -,

DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS tD-·m~~ 9 / 6J87

ATt. 25 - Da receita tributária da União Federal serão- ~~S-ti~~-l
dos, durante. peJo menos, VInte anos cons~clJti'·os.

30\ (trinta por cento) para conporcm os Fundos Regi~

nais do DesenvolVImento, com a seguinte distribuição: I

Sul, 1 \ (um por cento); Sudeste, 1'1 (um por cento) I
Centro-Oeste, lO (tris por cento), Xordcste, 17~ (d~

zessete por cento) e ~orte, 8\ (alto por cento).

rll--·---~·- .~----'-- .P----- ---1J-O.L· , r, ;:i"--. _

- , d art. 25 passa a ter a seguinte redação:
Dê-se ao § 19 do artiqo 44 do Subst~t~

tivo a seguinte redação:

Para os efeitos de que trata o "capue'deste art1go, in
cl~rse as receitas correntes, deduzidas das transferências 1ntragove~

namentais, e o dispêndio com o pessoal das autarqu1as e fundaçõas 1n~

ituídas e mantidas pelo poder,público, que recebam recursos do Orça 

mento·fiscal.

r:-r----------------TlITO/JUSTlrlCAçia------------------,

JUS T I F I C A ç h O

Na redação dada ao Substitutivo, cons1deram-se, tão-s~

mente, os dispend10s com pessoal das autarquias e funda~ões sem levar
em conta as receitas correntes dessas ent1dades.

llestas circunstâncias, as unidades da Federar.ão e os rl~

~iclpios que tiverem ação descentraliza<:'ora mais intensa, terão paio>:'

iificuldade em enquadrarem-se no lim1te estitulado no art1~0.

COM a nova redação procura-se o aprimoranento da nrono~

JUSTlFIC~Çj\O

A Região Nordeste continua apresentando os mais graves pr~

b l emas nacionais, quer no campo econômico, social ou político.

As maiores car~nclas nacionais concentram-se na Região Xor
deste, maior nGmero de analfabetos, malor nGmcro de dcscmprck3do5
maior depcnd~ncia ccon6mico-financcira.

Em sendo as s i m, Impõe-se que o percentual dc s r i n.ulo ao
~ordc~te seja m31S representativo, em face de pClmnllccCT a RCg150 co

mo Questão ~aclonal.

a inicial.

(
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COI\'STITUINTr O<:WALDQ AI.:'1ETDl\

..,., TUTO'JUSTlfIC&t;io------------------,

,.-, 'L[HAAIO/COWlssÃo/suac:Owl"XO-----------

DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINqNCAS

EMENDA 550115-6
:r=
C-- CON~TITlITNTF JosÉ GIIEDES

CAPíTULO III - DO SISTE~lA FI:-;Mf.7,mfil".W•• FI~!A)iÇi\S PÚELICAS

,---------_ PUN""IO/cOIUssio/sua'OMlss.i.o _

(JeomSSl\O DO SISTI;NII TIHJl!!TIÍRIO ORÇIlMENTO E FINIINÇIlS

EMENDA 550113-0
f:J

COMISSÃD DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EMENDA ADITIVA

A~res~ente~se'nasdisposições transitórias - seção VI de capítulo -

111 do Sistema F1nance1ró'e das F1nanças Públ1cas.

Art. 20º - A União entregará
I - Do produto da arrecadação dos impostos so

bre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre pr~

dutos industrializados, quarenta e cinco por cento, na
forma seguinte:

~rt. 74 - Até quP- sejam fixadas as cond1ções a quP se referp o Art. a) Dezoito inteiros e 000

62, item I, e o § I! do mesmo Art. o Banco Central prov~nênc~ará p~

ra que seJam atribuídas às cooper~tiva5 de crédito, capac~tad"fi pa-

ra tal, as mesmas condições dos Bancos.

b) Vinte e três inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

JUSTIFICATIVA

c) Três por cento para aplicação nas regiões
norte e nordeste, através de suas instituições de fomen
to;

j. U S T I F I C A T I V A

Es:a providência, representa o estágio transitó;io de abertura a en

tidades financeiras sem fins lucrativos, que já desenvolvem ativid~

des de crédito a níve1 regional e que têm tudo,~para representar o

primeiro passo nos objetivos do inciso e do paragráfo do Art. em r~

As regiões norte e nordeste, como também os Mu
nlclploS merecem uma resposta por serem, na realidade, os
grandes consumidores, como també~, por reunirem os maio
res clamores por uma reforma tributária justa.

ferência.

A 550114-8 I--LuN~TITUINTE OSWALDO ALMEIDA

~ ----_ ..LlN..A'O/CONISSÃO,.IU.CO...I'sio_----------_,

DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

III - DO SISTn1A FINIl~Ç)iJ.~R",•• FINAN'AS PIJBLICAS

EMENDA 550116-4
~ CONSTITUINTE JOS~ GUEDES
...,-, ..LI:NAIlIO/eo"'lssio/IiUICO.."lio- .....

COMISSAO DO SISTEMq TRIBUTARIO ORCAMENTO E FINANÇAS

= TUTO/JUSTIF'Ic:&c;io------------------,

EMENDA MODIFICATIVA COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FI
NANÇAS.

o caput do art. 62, Seção I do Scbstitutivo, passa a ter a segui~

te redação: Art. 19 -

"Art. 62 _ A lei regulará o sistema financeiro nacional de modo a
que o capital tenha sua função social e econômica ad~

quada, aos altos interesses do País, preservada a liberdade de in.!.

ciativa I ,e disporá, inclusive, sobre:"

111 - Trinta por cento do produto da arrecadação do
imposto dos Estados 9~bre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços.

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA

Entendemos que a Rôva redação deixará mais explícito os princíp.!.
os de prevale~ento da verdadeira função social e econômica do
capital, com abertura do bloqueio a instiluições já operando no

sistema financeiro do país.

Os Estados repassa~ ve~bas aos Municípios ate~

dendo o objetivo de municipalização do ensino e da saúde,
porém submetendo os municípios a um ritual de cobrança de
verbas que s6 gera atrazo de pagamento e insatisfações das
partes.

Desta forma estaremos buscando a autonomia
dos Municípios.

administrativa
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...,.,,- I'LIENAIllo/c:awlssio/sUICOIUssio-------------,

~ ~.TUTO/.llUSTI'ICA;io------------------,

rs;I'UTIOO==]
PlIDB

auTO"'---------·------
GUEDES

~-__--__---------TIE.To/"uSTI,lcAçi.o-----------------l

EMENDA 550119-9
~ CONSTITUINTE JOSe

r.-,--------''--- ·PL~MÁluo/cO"ISSi.o/'ulJCOIUSSÃO,-----------__,

COMIS5AO DO SISTEMq TRIBUTARIO ORCAMENTOORCAMENTO ECOMISSÃO DO SISTEI

EMENDA 550117-2f: CONSTITUINTE JOS~ GUEDES

COMISSÃO DO SISTEl~ TRIBUTÂRIO.OR~A~~NTO E PINANCAS.
COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÂRIO.OR~AMENTO E FINAN~AS.

Art. 31-
Art. 52

& 19 Os projetos de lei sobre d~retriz or~amentãria e

sobre os orçamentos anuais receberam emendas exclusivamen

te na Comissão Mista. sendo conclusivo e f~nal o seu pro
nunc~amento. salvo de um quarto dos membros da Câmara dos

Deputados e um ter~o dos membros do Senado Federal reque
rerem a votã~ão em plenãr10 de emenda aprovada ou reje1ta

da na Comissão.

11 Sustar. se não atend~do e a~ós ouvido
Congresso. a execu~ão do ato. 1mpugnado.

& 19 - revogado.
& 29 .- revogado.

JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A T I V A
O Tribunal de Contas não ?Ode ser ~nstrumento com

tamanho poder. em prejuízo do Congresso.

O Tribunal de Contas não pode ser transformado em
orgão de decisão política. princ~palmente quando o recurso
ao Congresso carece de ma~oria absoluta. Isto é quase di

zer, e to~~mos por exem~lo as vota~ões tão necessár1as e

importantes do momento. que a decisão é final.

para 1/4 dos membros da

em plenãr~o de emenda a

é dar oportun~dadc para
representat1vidade seJa

Diminu~r o apoio de 1/3

câmara dos Deputados para votacão

provada ou reje~tada na Comissão
que interesse de regiões com menor

levado a plenãr~o.

JOSÉ GUEOrS

. ru:ulUo/COllluio/cuacoll15siO-----

j
~DaT"-----=-:l

tJê°).lISS/IQ DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAI~ENTO E FIN~NÇl\S 6:'1 (,Cf?':J

~!..:..!"""'-"~ ......-"'==..,......"....."'--- ..UTCl.--------------__,

r.1----------------TUTO/JUStl',CAÇiO----------- -,

..-. "LCNAAIO/cClWI3SÃo/su.COIlU5SÃO-----------.,

COMISSÃO DO SISTE~IA TRIBUTÃRIO.ORÇJlllIENTO E FINlINCAS

r:-r---------------- n:ZTotJusl'lf"lC,Içio------------------.,

EMENDA 550118-1
pa CONSTITUINTE JOSt GUEDES

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FI
NANÇAS.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

ence,!'.

legi~

a dire
não f.Q.

Art. 32Q - Se os projetos de lei sobre

triz orça~entária e sobre os orçamentos da União
rem devolvidos para sanção, respectivamente, até o
ramento do primeiro e do segundo período da sessão
lativa, serão promulgados como lei.

Art. 21 -

§ 2Q - Na distribuição dos recursos do Fundo de Par
ticipação dos Estados e do Distrito Federal, cincoenta por
cenlo serão destinados exclusivamente às unidades federa

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

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

Nossa proposição objetiva diminuir as desigual
dades existentes entre.as unidades da Federação.

Os interesses regionais s6 serão atendidos se
buscar, em primeiro lugar, a oportunidade de dies melhores

aos nossos irmãos brasileiros meis desassistidos pelo poder
público.

Ao invés de 30 dias antes do encerramento do
exerC1ClO financeiro, propomos o encerramento do segundo
período da sessão legislativa, como prazo para aprecia
ção do orçamento da União e forma de aproveitamento, se

necessário, de alguns dias do mês de dezembro.
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CONSTITUINTE JOS~ GUEDES tJ--:;';~'~

Fi!'6'MCOMISSAO OD SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
.., ..L[N .. "tOJcOWISS.io/su.CO ..I!lS.i.O--~------

AUTDR---------------

,.---------- 'Lr.NÃ"IO/l:o"luio/suaCO"'I~sio-----------

tJ COMTSSpO no

EMENDA 550121-1
l!J

,..-.----------------TCXTO/olUSTlf"ICAC;io-------------------,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO.OR:Ar~NTO E FINAN:AS.
Art. 16

11 - Vendas a vareJo de mercador~as. inclusive de cornbus

tíve~s líquidos ou gasosos e de lubr~f~cantes.

Substitua-se a redação das seçuintes disposições do Substitutivo da

Comissãp do Sistema Tributário, ficando prejudicados os 5 5º,7 2,Bº e

lI:

"Art. 15 .

rII -consuoo de mercadorias e serviços;

JUSTIFICATIVA

O Município foi o mais àt~ngido durante o regime
mil~tar..0 anteproJeto do ilustre Deputado José Serra a
presenta avan;os. porém bem mais em defesá dos Estados e
das exporta;ões.

§ 42 O imposto sobre consumo de mercadorias e serviços incidirá na venda

ao consunídor , equiparando-se a este a pessoa jurídica que utilizar a mer

cadoria para seu uso ou transformação e incluindo-se na base de cálculo o
montante do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre -i~

portação."
JUS T r F r C A ç A O

A verdadeira democracia, só conquistaremos com á

ma~or descentralizacão adm~nistrat~va possivel.

E uma destas poss~bilidades é o ~un~cipio. sem
aumentar a carga tributária. arrecadar tributo sobre oper~

;ões relativas a circula=ão de combustíveis líquidos ou g~

sosos e de lubr~ficantes.

lnconc:iliável com autonomia estadual é qualquer imposto sobre valor agre
gado. como o ICM, pois nele a Unidade da Federação está impossibl1itada de ver i ficar
a autenticidade de créditos de parcelas do tributo atribuídas a outra Unidade da Fed~

ração. E a administração se torna muito complexa, reclamando uma coordenação nacional

anti federativa, como é o caso do Confaz e das interferências do Poder Central previ~

tas no próprio Anteprojeto.
O exemp-Io mais produtivo a citar são os EUA, onde o IVA mereceu total re-

púdio.

EMENDA 580122-9
f:J DEPUTADO ANTONIO SI\l.It4 CURII\TI

-- f'L[HIlJlIO/CO"ISSAOISUlICO'lISSio

tr=CDMIssno DO SISTEMA TRIBUTRI~AMENTO E FINANÇ~

Ao contrário, o imposto sobre consumo é de administração e operacionalid.!!.
de simples, para as empresas e o fisco, tanto que, na Constituição, basta a previsão
do tributo e o § 42 acima. Além disso, tem o mérito de atender ao princípio da capac.!.

dade tributária, deixando o produto financeiro no Estado em que se verificar o consumo
da mercadoria ou do serviço. Quanto aos Estados mais industrializados são beneficia-

."..,----------------- Tu.rO'JUSTlncAç.i.o-------- _

SuprIma-se o art. 5º do SubstItutIVO da Comissão do
Sistema Tributário.

JUSTIFICATIVA

Os empréstimos compulsórios foram introduzidos pela
Constituição de 1967, mas não se conciliam com um sistema tributário
que respeite os institutos de direito privado.

Embora seja diploma hierárquico inferior à Constitui
ção, o Código Tributário Nacional estabelece, com lucidez, que a le
gislação tributária não pode desfigurar os instItutos e conceitos de
direito privado (art. 110). Ora, o mútuo tem por requisiLo inafastá
vel o consenso ou a voluntária contratação entre o mutuanLe e o mutu
ário.

Por isso, opina o norte-americano EDWARD CORWIN - co
mentarista oficial da ConstiLuição dos Estados UnIdos da I\~érica-que

o empréstimo compulsório é um imposto disfarçado que merece repulsa.
Do lado brasileiro, merece destaque o enSInamento no

mesmo sentido do constitucionalista e tributarista GERALDO ATALIBA,
renovando-o em sua palestra perante os membros da Subcomissão. Adi
tou inclusive ser irrelevante se há devolução ou não em dinheiro,po~

que se não for.em moeda será em serviço público, pois para tanto se
destina o lmposto.

Mesmo em caso de calamidade, deve a boa admInIstração
ter previsto recursos razoáveis para a eventualidade, ou recorrer a
outras formas de financiamento, inclusive o corte de projetos ~dIá

veis. Com a extensão da competência aos Estadose estados Federados ci
dadão brasileiro correrá o rISCO de vir a pagar empréstimo cornpuls~

rio em casos de enchente, seca, geada, vendaval, epIdemias e outros
fenômenos da naLJreza.

~rfº~~$OJ_~_4·5_ ..'"
~eputado ANTÔNIO BRITTO

!

h~~ESC~~TL-SE ~O ~?~I~o 21, XO § 19 O ITE~ IV E O § 49:

IV- ~ag~l?-r os cri~~rlcs ce ãisLribulçâo do f~ndo de ressar

c.i.rsnt:o prevJ.sto no acem lI! ào art. 19, ãe r.'odo que O seu

~o~~ant:e seJa C15t=ibu~~o ?ro?~rcior.al~ente ã perêa de caca

Est~~o e ào D15t~ltC Fecar21, n50 poc:ndo nenh~ particlpan

t~ rece~er r.énos que Clnco ãéci~C5 por cento e ~ais de qüin

Z~ por cer.to do valor total do funào;

§ 49 - Do ~on~an~e re:er1ào no 2te~ IV do arta 19 os E5~aõ~5

c.n'Lregarào aos 1·~ll'~cípJ.OS vint.e. 2 c:'ncCi por' cento, Obs$o~::TaC::JS

os cr2tér2os cstabelec1àos nos itens I e 11 do parágrafo úni
GO ào art. 19.

JUSTIFIChÇÃO

~s E~enGaS P~O?OSLaS V~S~P ~~a h=r~on~zaç~o cos ci~er505 c~s

pos~~ivcs ~endo S~ v~s~a a ~ns~iLu1ção co =u~ão C9 ressarc~~~~~c

cas p;rcas por saiõas ?a~a c eX~erJ.or co~ ir.unidade. Po~ outro 1aào

com as pe=cas são t~~érn àos wcn~cip10S, a ~nserção do § 49 ao art
a

21 cJ.sa co.:-r1gir tal cesvic t!'ibutário, a'tr,:,~u2nco-lhes participa
çâo no fU:lào ãe re s s e r car-ar, to.

l
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EME.NO!\__~SQl~~-~ .",'
E __Q~..f'~ta~J !!~T6'.J.f9-Y.tiU...l_u _

____ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ______ -~~TO/J~ST",=..;i.:

DO§99DO~
Ex~e~ior pr:::~:::1nc~~1

JUS, I FI CA11 VA

O texto aprovado pela Subcomissão do sistema Financeiro contl
nha a'disposição acima emendada.

Justif1ca sua redação, eis que o Banco Central do BraSIl, pa~

saria de Órgão Controlador a Órgão Estimulador das Cooperativas oe
Crédito.

~r~a}tzaã~s, C~f~~~~~s e~ lei cc~~l~~entar, ~5seSu=çdo ao

Estad':.', ao Dl.st.rl~c :reC:~ral e xpor t e dor'es zc s s e r c íc o n t.o r!:'la.t].vo às

JUSTIFICAÇÃO

In~cia1~2nte CL~e ressaltar que o co~cc~to ce prod~to 1nd\~

t r a eL: •.ado é e:·:tre7d::""c::-=e a-;p10. Cu!'"lpre, para uma r:'Iclhor ~d2qu.~C;ão

cos ::::!tcs à t.rl.LutCl~ão, ce::.>-ar (: c=.rso ôe r.e a Cc.~:=lc;-en~a1- a sua

def1r'cão.

EMENDA 580128-8 'u'"

E_~~lI_!-~_o._ANTÔNI_O BRIT,-'T-=O'- ~
~--_-_---- I'L!:HAI'IO',OWIS$AO/S"Il:OIllIS!ÃO ~

Ccomissão do Sistema Tributáno, Orçamento e Finanças~
lt.lTO/"lI.STlfICAÇÃ,

~1'.JllI00-~

i PMDB

.1\ nova recaçãc v i s a co.r.-.~::sa.r os E:-tadcs que eíptlva r ? '1Lc

corrt r í.nuem p ara a ob tençâo ÕCS ln<h..spcn s áve z.s saldes POSi::l\-OS na

ba Lanç e ccxe r ca e L do .!)ais, r a s :=;U2 CO>=l z.s t;o têm s of r í à':.> ::~=àa5 na

arrf:.Cndação do "':rib\;.-:.c ril':s.-:.:!..vc às c.;~:-açc~s com o Ei ':.2~-1Clr.::;-~J~~

se, por ~sso, pc~ ~ueE~~o ãe j~s~iça, a ação éa Un2ão ~c~ ~e~;os

?ro?~Flos pela nova ~ee&ção, Co~s~62rãncc-se que os b2ne~~clcs re

scltai:'-tas cC' ::OT.t.rac.a C~ c;"-\-~S2.S se e spz-a i an. s obze 't:oc15. 3: e ccr.cr-z c

núc1o~~1 = ~~E ~5~á nas ~ãCE da ~~~ão a polí~~ca c~r.~Áal.

Acrescenta-se ao Relatório Substitutivo da Comissão do Sistema Tri
butário, Orçamento e Finanças 0- seguinte artico, com base em propo~

ta do cooperativismo brasileiro:

Art. 2º - As Instituições financeiras, públicas e priva
das, exercem função social e suas atividades
devem subordinar-se aos interesses da coleti
vidade, segundo os princíp10S gerais da ordem
econômica e social definidas nesta Constituição.

L _

~Q~__l58Ql~º-l__ ,,.-, ---------------- ---1 En'MOÕ"---C DEPUTADO ANTONIO BR~~T~ ---.....J (

§ 1º - O e xer c í c r o dessas atividades por ínst Ituíções

bancárias e financeiras, cooperativas de crÉ
dito, estabelecImento de capitalIzação, do
setor pr i vado; será autorizado, sem ônus, a to

dos quantos comprovarem idoneidade e capaci
dade técnica, econômica e financeIra. Essa au

torização é inegociável e intransferí\el.

O texto acima constava aprovado no Relatório da Subcomissão do Sis

tema Financeiro. A declaração da existência das cooperativas de cr!
dito é de fundamental importância para o setor, em função das dis
crimInações que vêm sofrendo as cooperativas por restriçôes às suas
atividades pelo Banco Central do Brasil.

JUSTIFICATIVA

cO drtiso ~S.

l~?OStQ ca Unlio sobre a renda e proy~~

inr;ccn:e ri? f o n; c s c b r e r e ud i r.r nt o r ;-'f

Dê-se nova

oualcuer nc~ureza~

~ ~~:~ ~;;_o d.-: Si~~-:-~:~·::~~~~~;::·"~~_e_J:~_"L~:~_~J ~:;~~~_~
EJ -------..----- --------- -U.'" •• S- .,:J.~i.; -----.---~-----

I
I ·~r~. 18 - Fer~e"ce ~~~ ~st.~as " ao Jlstrlto fecer.l (

I pro o vvo ~c. arrecadação co

9CS. a q~alGuer lttulc~ por ~~es ou su~s aUiarclul~s~ ~~rd2ç5es e
empresas ~~bllcas.l'

JUST Ir I C/,ÇAC

____ • ~. T(ITOrJwSl,'ICJ.;.ic ---- - - • --

Acrescenta-se ao Relatório substitutivo da Comrssão do Sistema Tnbutário,

Orçamento e Finanças, o seguinte artigo, com base em proposta do Cooperativismo
Brasileuo.

J
EMENDA 580129-6
~ nEPUTADO ANTONIO BRITTO

I
t

I
h redacio 00 A~teprcJeto r~s~rlnrp-se rloçio tradlC~O'

nal de [s~~oo~ quando no tf~~O pl'e~cntp dc, desenvolvlrlento eco~3

rnico-50cial ~ açio tiplcament~ e!tat~l reallza-~e. i9ual~enteJ 2Itraves d~ novas f orr-a s ds cr;:õr,'zaçdo .i~I·iclca. I. redeç;;" OI'(,~O,-

t" .d'.'", , ". t ems T''',''m 'u" 1e i r c , r ce t i ,,,' ,., "_1_' _

EMENDA 580127-0 rr -P':lOO''''''-]tJ DEPUTADO ANTONIO BRITTO J r-

~~~~E;;~~~;~~'~;·;:l;~~~~~~~~:~ FINANÇA~----~ tT-;7~;;;7J

Acrescenta-s:~o ReI atór~:"~:~'~'~~':~ti v-o' ~a-::~~ã-~-~-:-:-s te:l

Tributário, Orçamento e Finanças o seguinte pa;ágrafo ao Art. 64
o texto com base em proposta do coope~~fsmo BraSIlEiro.

~-------§32 _ O banco Central do j5rasil estimulará a criação de Coa,E.

rativas d~ Gréd1t~.

Art. Bº - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 2('S M'~nicí

pios instituir tributos sobre o ato cooperativo , assim coosIcereco aq.ieIe pratl
cado entre o associado e a cooperativa ou entre cooperat i vas associadas, 'la re!
lização de serviços, operações ou erth'idades que constituam o seu cbje;o social.

JUSHFIc>.nVA

Os atos praticados entre as cooperativas e seus associados Ou entre cocr.c
rativas as soc íadas são de'lom':nados atos coocerativos , n si.a imunidade cO"ls!.a'ldc

do texto constitucional, apenas irá manter o 0,(1 acontece atuó!me"'~E', de modc

q.ie as cooperat í VãS não prec í sarão repetir J perrodrcamente I seus es fc.! ços junto

Ui novos t í tular es da Pasta da ~aze,d2 Ou recorrerem ao Judl:iário r.é!a delil:'r"lS 

trar a intI ih'ltalldade tfC'llca de tais atos cooperativos fo~serr, t.r ib-ltS_eis bà~
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taria a cooperativa agropecuana aumentar o valor a ser pago ao produtor, evi

tando o retorno, sobre o qual "podena" incidir o imposto. Na de consuMo, seria

suficiente dí str íbui r os bens por preço menor, supnmindo o retorno. Qua'1tC' ao
ICM, a imumdade não diminuirá o montante a ser arrecadado pelo Estado, p015 a

cooperativa, ao vender a produção do associado, pagará o valor integral do ir"po~

to, ancIusdve o correspondente ao agregado pela cooperativa. Não mcatííndo o ICM

sobre os atos cooperativos, a situação ficará como se acha atualmente, conforme

disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

B,crerl:'O se :.-e~t~inge a ans t í.t u í çâo ou :ilajor.:lção õe tr:'butcs no

anc w!b:"r2oT a sua vz çârica a , az.nda c;u.?: seja no c~a 31 de c1::=zer-=,ro,

sofre uma alt~l~ação conce a r.uaj , po:--ém, cori ma i s ef1C15nc1.e:. 3.0S

obJ~t~voz de s~a l.nst1tc2~ão -- àa~ c!C"S contribu1n~as U4 pra=c r:- .-
n i mo püX"c c:. sua adcCIuação aos novos di t erre s tribt:-:árJ.Os s eri c;-;bar-

go C2 s~a5 ~ec2ss1àacas e progrêr.ações.

JUSTlrrCAçÃO

~.~~;~~~

fÇií~-~-;7]

cor.o ::õeci::ssárl.os por ~L:ei:t deles se apropraa , e:i".Dcra as so ne::. s-':::":-.Jre

correspcmêa à real.!.dd::1e. DlficJ.1 será comprovar, ou não, objetiva-

A recação ão AnteprOJeto agrava significativa~9nte a ~it~a

cão a cu s I pois, na pzá t aca , torna irrevogável.s durante guc:tro anos,

toC:C's O~ lJ2ne:fic~os concodi.dos ,

Ass~m, rnant~da a reàacão ào An~eprojeto, como ficarialn todas

as ~~5nções co~ceà~clas aa i~nal àc um gove~no?

Per outro laào, a reàa~ão relativa ao § 19 praticamente an~

la e s d0.J:lC1l.S d í spos a côe s do próprio artigo, ou seja rcprcscnLa i.ma

2rposlção J.njust~flcaàa ao legJ.slador ordinárl.o.

Os b~neficios e J.ncen~ivos r1SCal.S Sê~pre serão dec1ar~dos

______ lllTOJJ"'ST".;.çã~

I
Dê-se nova reàa;ão ao "caput 1

' ão art. 12 e s upr arte -cse seu §

19, r~r~~:rê~co-sa 05 parágra~os seguintes:

l'Art. 12 - Dl.SPOSlÇâo legal que co~ceda isençio ou beneficio

::2ç~1 Je ~:~lq~3r e3?éc~e tErá S~~3 efEitos avall.ados ~elo Po=er

:.C'g~S12tlVO Cü:'i?~-:Ente, duz en t.e o ?r~li\eiro ano ce caàa 1a91.s1at~r2.~

o irr?oSt"O so1:'re r-e r cadoza as E s=r\·~çCB d~'..e irc~c.l.r sobre o valer

not eL pa;.:o r-e Lo c:1c~~~.ren~e. ora , a verida ~. Cç,ns.\;.iiol.à.C"rt~s f a.na i s ,

a"Cra\."és d:. CreCl.Éil-lcs, de cart('2s C:c c::-ÉC:':to e àe ::Ln~nceiras, tG7

e nse j e do urr pe rr-aner.t e f~F\-~O da ~3.SS de ~:!-l::'c~~ç'ão C:os Es'taà..:>s ?a

ra a (j:li ~::", 'L1.nà_, e:i ._ ...-:a O c... .:el-.:=:"lc!.al c:: élíq..:cr...:!'s o::it!"e o :'i:.f-o.§.

te e s r.adua L e o a.r pos co socrn :"':=:'-i'_';-C~5 ::.r':l!",=e~raB.

§ 12 - A b e se de c?l=ul~ ãc ~:;-:'C's-=o c:~ C:~3 t.r a t.a o i ter.'

II! corr9~eenêerã o ~w~~a~te F3g0 ?c]o ?c~u~=~nte, lnclüi~

do acrésc~~os f~nance~=os ( 13,v)

EJ c.TC; ... __•.,.H~~~-::~~~~~';.!::. !~~I~ ""'-l.~ .... ~_~ ... ,.~~[!J--t.~Ió~l
LG:~"'TCC:;" DO ---!=........ "''''dr..•• C - _ ..ç....,~=..\"O ,. rl.'.".~...~~L09/00/"'-I

nr -.--.----·--------""'''···,·,,;··--------~O-§ 121.0 -1
I ~:::-SE !;:O·.:.~_ ?:::)AÇJ..O ;'.0 !'T=::-~ p D~ .!:.?T .13 E _:!:·:F~SCL~~'l"E:-5E

II A:'T.15: I
II\F - o?erac:5es cie cr.ãê.l.~o, coÊ.:-.bl,:; e so ç u ro , ou relê:'t1v2s

j
~ t~~ulc5 ou val~=?s, ~h~a~o s~a~~o re~~t1\as a Eaíc~s

CoE.: r, e r cedc-ra e s a conauru éore s f í.r.o z s ( a r t; .15 , §12) ";
I
I

________ TfllTD/JLST"'=':i.~---__-----------...,

12 - Dispcs:.ção le~ê1 q~e conceda isenção ou be~efíclo

pelo Poder Legislativo ca~?a~c~

"caput" do art. 12 e ao seu § 19:Dê-se ~o~a ~edação ao

-h--.

EMENDA 550133-4
~~;Q~tado ANTÔNIO BRITTO

[i]
I

II r.~5cêl ~arã seus efeJ.tos e~al:.adcs

pos'Co.

Per C1.1t=C.) Jc:.ê.o, a p.ropcs a ç âo v i r i a co:.--riS'l!" ü.-E.. :lagrantc. ir:.Jt:5t:LCa

nOJe C>:1. s I,..e:lte , poas ~r2.nc.~s e:-:- =~5'='S, c.:sc.:: E'""c. ::=:-.p=í:FS~C' ~cC':1ê:""..!.ca

-:~~~nce\ra, tê. conc:~~es ce :.~~t!tui~ ~:-;~CSPf ~~ C~~Cl~O e fÁ~L:- I
c:..a-':::n.:O s,:'!."~5:'C: ... f.!'": éS, re:' _ =~:'.::.c· C~ .l.n,::..Ci.:I~J, ê: à:> ;'r.'r·t"s~c eS7 oô c a I

:-':'I:,:e: C~ :_=~Ç":" (:c v ~;.::::., é'c,:-; ~~": ç~= c :::~(:_€:lc' er.rre~.i:::",,~C' r.âo ê:'~- I

l ~~~.~~s:~~~r:~~~~:~:~~:~:=~C~G~?<~~.~r~~ü.~,ã~ ~~~(~rcl ~G 0:-]

':.C:, cU':ê'n~e o ~=l.:"'e:l..ro ano C:e cada le;;-.!.slatura. I1

EMENDA 550131-8
Lo_E_P-_UT_A_D_O_-Ã_N_T-_o~Iõ-BR_-I_T_T_O_"_··_·-_- ~_...) l? -~M'DB -1

1'9 19 - Caso a Jil3.nutençao da a sencão ou benefício seja tida

COMO necessárla e ho~ve~ capacidade f~nanceira da enti~ace tr~~C7~~

te para 5~p~rtã-la, a nor~~ laça1 será renovaca, parcial ou total-

JUS'.rIFICAÇiio

vos.

se~á co~~rovar O~ não, objetiv2:M=üLe, a ne~e~

so~ente :er2 r~50lv1ào se tanmém for leva~o ~~ Isià~àe. LSSQ ~~passe

h Q~sposlção CO~SLante do hnt~projeto viiiê agravar, inju3~i

=lca~c~~~te, a atual sltuaçào pois, de fato, tornaria irrevogáve1s

todos os Lenefícl.os \~géntes, durante quatro a~os.

.'tl,leJ..·ta-se, taJ1"'bSm, para o f'e t o de as ,J,senções e os benefíc.l.os

c.:mcE"c,:- (os ao ::l.nal de um governo sõ poC:3rem ser revogãõos I de aCD~-1

do com o .1.....l~e:-~n:eto, ao ~lnal do .r r.: da~o do L..:-:U sucessor ,

Qtl?TIto ao § 19, os bene:ic..1os SE:l"ipre serão declarados cono

I)(~Ces5ii.r)os po~ quem deles se aproprl.a, o que nem sempre corr e sponde

cons1~cra;ã~ a s1tuação iinancel.ra da entidaà~ tr1butante, ou seja,

a cap"cid~àe de concessão e/ou manu~e~ção dos benefícios e i~cent~-

D=:-S~ r.ovr, ~ED.;ÇÃO Â J!..LfNE_~ "c I' ào INCISO 11 I DO ART. 79:

"c) !:!1~"5 <C:! decc.r",<C:,,,, !,o"·,,,..'::e ';"'5 da r,,:Olica,ào c.z, :'-"::;;:~E

t~ va lal.~·

..... l15?1!'!C.i'~Ç_~O

Os :!.i~postos' dê ve r.. estar s uje a~as à observância. r.í.r.J..~a

ele U:" prazo para a s ua vlgêncJ.a. ltossiJii, o ampos t,o 50bre o p2tri.

môrn.c , re:1êa ou proverrtos , alén f:Lcar jungic.o aos pr!.!lc.lp.lCS cl~

legal.!.'icce e da. anteTlor;:;ca::e à?ve c::'2ôecer UI":': Pl-??O rí!l2mo - 90

dias - ?a=a a sua vlsênci~. Tal cJ.rcc~5~áncia dE aos contr~Dvin 

t.es l-azor.vel garantlL: no sent.iclo àe r;~o lhes ser il-':~J buída l:r-'.bu··

taç'ãt, di? U'i\ mOlrento para oUt.ro seri' as ck:\·idas cLlutelas ce pre\"i.

são. Por Oü~r0 lado, O chõrnado pr~ncipio da anualicadc que no

F
I
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=- TrXTQloIUSTlrICAçio----------------

A emenda suprime o quorum do anteprojeto e por isso me-

JUS T I f I C A ç AO

Esta questão já foi amplamente discutida na Subco
m~ssão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, onde a
aprosentamos em EMENDA, tendo sido acolhida pela maioria de seUs me~

bros e o seu Relator.

Importa destacar que o próprio substitutivo da Comi~

... 5.0 cU.1da de não situar o FPEDF e FPN como "pertencentes" ai respect:!

·,men a Estados e M~nic!p~os, os fundos estão discriminados a par-
1. -rt. 20, "tem em vista promover maior equilíbrio sócio-econó-
m _ .t.re estados e 11unicípios (Art. 21, § 19, lI.

Quanto ao Distrito Federal merece este um estatuto
tributário próprio, eis quo não é Estado membro da Federação, não é
Terr~tório Federal nem propriamente município, sendo, de fato terri
torialmente uma síntese excepcional desta trindade. Repousam sobre
o Distrito Federal diversas aspiraçóeseexpectativas nacionais das
quais compartilham, apenas os residentes em sua área, sem ser por
elas responsáveis. Este percentual do FPEDF deverá levar em conta
poi~ não apenas as necessidades comunitárias locais, geridas pelo
Governo do DF, como as funções de Brasília em escala nacional e r~

giona1. Ou seja, como ccnero de integração nacional, modelo de admi
nistração pública e símbolo nacional. A União deverá contemplar re
cursos adequados ao custeio do Governo do Distrito Federal, indepe~

dentémente dos critérios que norteiam a distribuição do FPEDF s~, -
bretudo quando se tem em vista que os indicadores de receita tribu-

tária global per capita ou renda per capita no Distrito Federal e~

condem desigualdades gritantos da renda real, fortemente comprome
tedoras da imagem de 4n~egraçã~ social que se pretende à Capital da
República.

Mas como realizar o objetivo de diminuir as dispar,!.
dades sem conceber instrumentos fiscais e programas de governo volta
dos exclusivamente para fins redistributivos?

prAIlTID0B"I'BAJ
~ PMDBIBA

rece aprovação.

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHAES

,-- 'lf/U."IO/cONISSÃo/:;UDCON.S'io----------

EMENDA 550134-2

Dê-se ao § 5º do art. 1~ do Anteprojeto sobre o Sistema

Tributário Nacional, a seguinte redação:

§ 5º - Em rela~ão ao imposto de que trata o ítem III,r~

solução do Senado Federal .estabelecerá:

Governadores do Nordeste consideram ser obstáculo quase

intransponível o quorum de 2/3, para aprovação de. resolução fixando

alíquotas do rCM nas operações com lubrificantes, combustíveis,ene~

9ia elétrica e minerais.

e= CDMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

Senador Constituinte JUTAHY M1\GALUIlES

'""',- PLlNI."lo/eolmt1o/.u.cournlo,-----------

• COMISSJiO DO SISTE~lA TRIBUTARIO, ORçMleN'rO E FIN1INÇAS

E'''''··~PMDD

Propomos, pois, o percentual de,c:lnco por cento (5\)

do FPEDF ao Governo do Distrito Federal que corresponde às necessi

dades básicas da máquina governamental do Governo do Distrito Fode
ral destinada a fazer cumprir as suas funções constitucionais como

sede de Governo, "civitas" e "urbs" que se concretizam através das

escalas monumental, regional, gregária e bucólica de Brasília.

liJ
0:-1,--------------- T&IlTO'JUSTI'tC_CÃO------------------,

tr!PUTIOO~
P~1DBSenador Constituinte JUTAHY MAGALHÃES

Dê-se ao art. 20 do Anteprojeto sobre o Sistema Tri

butário Nacional a seguinte redação:

,.", ~~------_TUTO/olUUI.. IC..çio,---------------...-,

~ PLINa"'o/co..lnio/luICOIlllIUÃO-----------,

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Art. 21 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••

De-se a seguinte redação ao § 29, do item IV do §

§ 29 - Dos recursos do Fundo de Participação

dos Estados e D~strito Federal, noventa e cinco inteiros por cento (95%
seEão destinados ãs unidades da Federação com renda ~ capita inferior

ã média nacional e cinco inteiros por cento (5~l ao Distrito Federal.

19 do art. 21:

JUS T I F I C A ç Ji O

o Fundo de Participação dos Estados e D~str~to re

deral se constitui, simultaneamente, em mecanismo de equalização fiscal
e redução das disparidades reg~onais de renda e desenvolvimento. t sa
bido que, hoje, mas sobretudo após as reformas tributárias da nova Car
ta Magna, as disparidades tributárias tenderão a ser menores que os de~

níveis de desenvolvimento. Nada mais justo, pois, do que destinar o Fu~

~o aos Estados rnembros·~ renda per capita inferior à média nacional.
Esta será a forma de contribuir para uma maior homogeneização das estr~

turas produt~vas e de ronda do País. Ainda assim, a fórmula de cálculo
da renda por capitada unidade federada poderá esconder um desenvolvil"e~

to artificial, típico do colonialismo interno que já castigou duramente
as Regióes Norte e Nordeste. Lei cqmplementar deverá estabelecer esta

metologia a partir das deduções de transferências líquidas de renda p~

ra fora dos respectivos Estados.

Art. 20 A União entregará:

- do produto da arrecadação de todos os tributos d

União (art. 12, I a V), na forma seguinte:

a) vinte e dóis por cento ao Fundo de Participação dos

Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e três por cento ao Fundo de Participação dos

Municípios; e

c) cinco por cento para os Estados das Regiões Norte

e Nordeste.

§ 3º Do montante referido na alínea "c" do item s~

ão retirados percentuais para o fundo de compensação pela perda de

ecursos tributários em decorrência de isenção para produtos exportado

~los estados dessas regiões.
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ta. Todavia, os fatos sUperven~entes demonstraram que a verticali-

alegavam os teóricos da Fundação Getúlio Vargas que ele induzia a

verticalização das empresas para evitar suas incidências em casca-

Critica-se o sistema centralizador inst~tuído p~

l~ autoritárias Constituições de 1967 e 1969. Por isso, é surpree~

dente que a Com~ssão repita em seu anteprojeto o anti federativo ICM

do

ICMCabe ainda lembrar que ao ser instituído o

to que, na Constituição, basta a prev~são do tributo e Q § 49 aci

ma. Além d~sso, tem o mérito de atender ao princípio da capacidade

tributária, deixando o produto financeiro no Estado em que se veri

ficar o cOnsumo da mercador~a ou do serviço.

zação das empresas cresceu após a instituição do ICM, o que evide~

cia que, para a verticalização empresar~al, a tributação não teve

importância. Além d~sso, o desenvolvimento económieo tende a dimi

nuir os intermediários comercia~s.

viços, harmonizando também as regências correspondentes.

Com vistas à recuperação federativa e à justiça

f~scal, esta emenda substitui o imposto sobre circulação de merca

dorias e serviços pelo imposto sobre consumo de mercadorias e ser-

e preserve a intromissão do Governo Federal na administração

tributo estadual.

Como se vê, a União ainda ficaria com 50% da receita dos im

postos mencionados, e os estados do Nordeste e do Norte receberiam ap~

as 5% além da partilha em comum.

Por tudo isso esperamos ver aprovada esta emenda .

Buscando esses objetivos propomos o aumento para 45% na dis

tribuição de fundos referentes às alíneas "a" e "b".

Simulações com base no anteprojeto demonstram que o

1% destinados aos fundos de participação dos Estados e Municípios sã

tímidos se quisermos reconstruir o sistema federativo e atinqir a des
centralização tributária.

Quanto à alínea "c" o novo percentual traduz um incremenlo d

3% no montante previsto extlusivamenle para as reg~ões Norte e Nordest

qual passará aos Estados diretamente, ao invés de para, as "institui

çoes oficiais de fomento", as quais de resto, sequer são ~dentific~das

O parágrafo terceiro, que inserimos suprime injustiça tribu

tária praticada contra os estados menos desenvolvidos, com perda de pa

te de suas receitas em decorrência de isenções de rCM sobre produtos e

oortados.

EMENDA 550138-5

__________ l'lt"'...IO/cON'ssio/EIIIICOIlIUio --,

Acrescente-se o seguinte item ao art. 15 do anteprojeto, suprimi~

do-se o correspondente dispositivo no art. 13:

Senador Constituinte JUTIIHY r1AGlIlH){ES

~ Comissão do Sistema Tributãrio, Orçamento e Finanças
= T[uo/..uSTI'IUC;ÃO ....,

do Sistema Tr~butário Or amento

Subst~tua-se a redação das ~eguintes d~sposições

= ..l[N...IUo/cO.,ISs;.o/liunco..,ss.io----------~

~;""::==:":"':=-=-":::"":::"=-=--=---=----"UTOA-------------~
Constitu~nte Jutahy Magalhães

= T'[.TO/~u'TlrlcAçi.o---------------_,

"Art. 15
..................................................................

do art. 15 do AnteproJeto, ficando prejud~cados os §§ 59, 79 ,

10-, a t.em lI:

"Art. 15

e

VI - exportação, para o estrangeiro, de produtos
nais ou nacionalIzados;"

naci 0-

..................................................................
III - consumo de mercadorias e servj~os;

JUSTIFI CAÇl\O

§ 59 O imposto sobre consumo de mercador~ns e

serv~ços incid~rfi na venda ao consumidor, equiparando-se a este a

pessoa jurídica que ut~lizar a mercador~a para seu uso ou ~rans-

formação. "

JUSTIFICAÇÃO

Inconc~liável com autonomia estadual é qualquer

imposto sobre valor agregndo, pois nele a Unidade da Federação es

tá ~mpossibil~tada de combat~r a sonegação med~ante créditos de

parcelas do tr~buto atribuídas a outra Unidade da Federagão. E a

administração se torna muito complexa, reclamando uma coordenação

nacional antiíederaL~va, como é o caso do Coníaz e das ~nterferên

cias do Poder Central previstas no próprio AnleprojeLo.

O exemplo mais produtivo a citar são os EUA

onde o IVA mereceu total repúd~o.

A centralização do imposto sobre exportação no Poder Ce~

tral normalmente prejudica os Estados e Municlpios em Que as merc~

dorias são produzidas, podendo incJusive causar serios danos ã
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 tribut~

ção as exportações de seus produtos. A coletividade que produz r~

solve se pode cobrar o imposto sqbre exportação face aos preços
do mercado internacional ou se convem renunciar ã receita tributã
ria. Essa diretriz po1ltica prevaleceu no Brasil também, ate a
vigéncia da Constituição de 1946, sem causar problemas ou prejul 

zos.
O autoritarismo centra1izador embutido na reforma tri-

butãria da Emenda nQ 18, de 1965, é que transferiu ã União o
imposto sobre exportação, apropriando-se do produto do cafe, cacau
e outras mercadorias ou favorecendo, mediante isenções, consumido
res do estrangeiro, a i nda quando os preços internacionais compol·t~

vam a cobrança do imposto de exportação.

Não há que co~fundir competencia legislativa para regular
o comercio exterior, com a cOMpetência tributária sobre exportação.

Ao contrário, o imposto sobre consumo é de acJninis

tração e operacionalidade s~mples, para as empresas e o fisco, ta~
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SENADOR CONSTITUINTE JUTAHY MAGALI~ES

r:T--------------- TrltTO/olUSTII'IC..çlo---- ---.

Dê-se a seguinte redação ao abaixo item do art. 20 do Anteprojeto.

"Art. 20 .

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre

renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrial!

zados e sobre operaçôes 'do créd1to, câmbio e seguro ou relativas a

título~ ou valores mobiliários, quarenta e três por cento, na for

ma seguinte:"

Esta emenda acrescenta na part1lha pela un1ão, en

tre os Estados e Municípios, o imposto sobre crédito, câmbio, seg~

~o, títulos e valores mobiliários.

Realmente procede a participação dos Estados e Mun!
cípios, porquanto o tributo onera os custos das empresas e os gas

tos das pessoas, com efe1tos semelhantes do imposto sobre produ

tos industrializados.

EMENDA 550141-5
[J Constituinte JOFRAN FREJAT

r:-r--------- 't.UÁ"IO/COIlISsio/IUICOllU"ib-----------,

A COMISSIlO 00 SISTEMA TRIBUTARID, ORÇAlJENTO E FINANÇAS
r:T ~ Tt:XTO/"usllflca;io---------------õ

Emenda aditiva

Art. Os Estados, Distrito Federal, Territórios,
e Municlpios limitarão suas despesas de pessoal proporcionalmente à
população e receita respectivas, na forma Que lei federal fixar.

JUS T I F I C A T I V A

As nomeações abusivas de pessoal, principalme~

te em épocas pré-eleitorais, estão abalando as finanças dos Estados
e Municlpios, impedindo a realização de obras prioritárias de Sa
neamento, educação, transporte coletivo e outras.

As leis proibitivas de admissão de pessoal nos
perlodos Que antecedem os prélios eleitorais têm sido inócuas.

Urge fixar na Constituição medidas gerais Que
venham a ser reguladas em lei federal, fixando sanção para os tra~

gressores.

I'LClf,i,"lo/eOIolI:sio/sUICOUI5Sio ~OAf"-;::;)l

COMISSi\o DO SISTEt~A TRWUTOJlRIO? ORÇAMENTO F FINANCllsJ mÓA

Senador Constituinte JUTAHY MAGAI HÕES

EMENDA 550140-7
l:J

p,...."TIDO~
pMDA

EMENDA 550142-3l!J AUTO"r: Constituinte JOFRAN FREJAT

"" 'l~..AIIoto/cOllln;,o/.u.COIU!lSÃO----------...,

A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

r:T---------------TCltTO/JUITlfICAÇio----------------, r;-r---------------Tl:llTO'''UUI'IU;io----------------,

DG-se a se~uinte redação ao dispositivo abaixo do Ante
projeto, eliminando, por conseguinte, os i tens I e II:

Art. 27 - •••••••• o. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Emenda aditiva

Art. O imposto de transmissão ·causa mortis·
cai sobre todos os bens da herança.

re

§ 19 - O disposto neste artigo ndO se aplica ao Fundo de
Partici~ação dos Estados e Distrito Federal, aO Fundo de Parti~ipüção

dos Municlpios, bem como às disposições contidas na allnea ~, item I,
do art. 20, cuja vigência será a partir de 1Q de janeiro de 1988.

JUSTIFIC/lçiio

Apresente modificação, vem atenuar a situação pré-füli
mentar em que se encontram as Prefeituras, a maioria dus Estados, ao
mesmo tempo em que se aproxima das Justas reivindicaç~es de uma le _
forma tributária de emergência.

Torna-se necessária que ao menos a partilha de reccitas
federais, sob novas bases entre em vigor com a maior urgência. Por
isso, esta emenda fixa a data para o início de 1988. Se assim deixar
eser feito, certaMente a caus nas finon~us estaduais e municipais cau
sará gravíssimos per turbuçüe s scc i a í s e I,olíticas.

Rcprescntaç~o atualizada, cu~ argumentos novos, para inl

cio da vigência em 1/1/86 da ~arLllha dos in~D~LDs federais entre Es

tados e Municípios, a fim de retirá-los da situação pró-fnlim~ntnr.

JUS T I F I C A T I V A

Atualmente, o imposto de transmissão ·causa mor
tis·, arrecadado pela União, incide apenas sobre os bens imóveis da
herança. E Que à época da vigência do Código Civil, há 70 anos, a
propriedade imóvel era dominante, o Que hoje não mais acontece.

A herança pode constituir-se só de bens móveis, co
mo dinheiro, jóias, ações, direitos, e atingir a volumes astronêmi
cos, sem nenhum bem imóvel.

A União isenta, assim, do imposto de transmissão
"causa mcrt í sv , f'or tunas incalculáveis, penalizando o simples pr~

prietário de um imóvel residencial e beneficiando acionistas de gran
des empresas de Que nada pagam.
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Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
...,.--------- 'L~N..,UO/'o.. lISio/.u.COlllISllo----- _,

=-------------'__ TII:JlTO!olusTlrlcAC;io--- -,

Como é sabido, o Distrito Federal é uma unidade
da Federação de natureza especial. Isto porque, se de um lado rec~

be Quotas partes dos recursos tributários destinados aos Estados e
Municípios e ao oual, também, compete, cumulativamente. os impost9s
atribuídos a essas unidades federadas, de outra parte assume enca!
gos Que, na verdade, pertencem aos Estados,-Municípios e à própria
União.

A providência alvitrada, portanto, permitirá ao
Distrito Federal relativa autonomia financeira e ensejará a possl
bilidade de concessão de sua autonomia política e administrativa.

AIJTOIt'----- _

Emendas aditivas à Secção VI - Da repartição das re
ceitas tributárias.

Art. - O Tribunal de Contas da União, ouvido o
Conselho de Representantes dos Estados e do Distrito Federal, bem
como o Conselho de Representantes dos MunIcípios efetuará o cálc~

lo das Quotas relativas aos respectiyos Fundo de Participação, di~

pensando tratamento dIferencIado ao Distrito Federal em razão de
suas peculiaridades.

EMENDA 550143-1
~ Constituinte JOFRAN FREJAT

...,. Tulo'..unl'lcAçlo---------- ,

- DAS CONTRIBUIÇDES PREVIDENCIARIAS OOS I'IJNICIPIOS

\
PROPOSTA A ASSEMBLEIA NACIONAL 'CONSTITUINTE

~"T'~'ov 06;87
,-,------ I'LU'IlIO/cOllllSsio/suacollllll1o----------_,

• Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

EMENDA 550144-0
[J Constituinte JOFRAN FREJA~UT"

Art. - Ao Distrito Federal será distribuída paL
cela a ser definida em lei federal do imposto sobre operações de
crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores motiili!
rios.

A Capital Federal desempenha papel singular no con
texto federativo da Nação, não só em decorrência de suas peculi~

rIdades específIcas, como por sediar órgãos dos Três Poderes e e~

baixadas dos Países com os Quais o Brasil .antém relações diplom!
ticas.

JUS T I F I C A T I V A

Abrigando os Tribunais Superiores do Poder Judici!
rio, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados - cúpula do Poder L~
gislativo Federal -, os diversos Ministér~us do Poder Executivo, o
o Distrito Federal se vê obrigado a prestar serviços como nenhuma o~

tra unidade da Federação. Assim é Que os setores de habitação e urb~

nismo, saúde, ensino e segurança são altamente requisitados e dispe~

diosos em função dos órgãos citados.

Cidade administrativa por excelência, pólo de co~

vergência dos interesses e problemas da nação, Brasília, em virtude
de seu traçado, sofre limitações geográficas Que não lhe permitem e~

pansão e incremento de atividades econômicas geradoras de receita, cE
mo, por exemplo, a implantação de projetos industriais de médio e gra~

de porte.

Estando, aindá, em fase de consolidação, seus ga~

tos com assentamento sanitário, energia elétrica e urbanização são
vultosos. As imensas áreas verdes requerem conservação e manutenção
permanentes e dispendiosas.

Considerando as peculiaridades locais, entendo de
grande importância assegurar-se ao Distrito Federal autonomia econ~

mico-financeira garantidora da pretendida autonomia político-admini~

trativa.

A representatividade do povo junto aos Poderes L~

gislativo e Executivo deverá ser preservada mediante autonomia eco
nômico-financeira constitucionalmente garantida, porque, sendo dif~

rente das demais unidades da Federação, diferenciado tratamento tr!
butário deverá ser dado ao Distrito Federal. Nessa linha de racioci

nio, creio, necessário aumentar, percentualmente, sua participação
nos Fundos de Participação, bem como no produto da arrecadação do
imposto sobre operações de crédito (IOF).

Art. - As contribuições devidas pelos municí
pios à Previdência Social serão descontadas, automaticamente, do Fu~

do de Participação dos Municípios, Quando da sua transferência pela
União.

§ Onico - A União fará o repasse, simultâneo, à

Previdência Social da parcela correspondente às contribuições pr~

videnciárias do município, no momento do repasse da Cota Municipal.

As dificuldades financeiras por Que passam os
municípios é fato do conhecimento e constrangimento nacionais. O
processo de centralização administrativa e o crescente empobrecI
mento municipal, devido à sua lnjusta participação na receita tr!
butária Que ali é gerada, contribuiram decisivamente para cOOPletar
a situação de verdadeira penúria em Que vivem os municípios bras!
leiros. Por essas razões, tornou-se compreensível, mas não aceit!
vel, a inadimplência de alguns municípios para com a Previdência
Social Que é um formidável instrumento de Justiça Social. Com alg~

ma freQuência ministros da Previdência têm proposto condições esp~

ciais de pagamento dos débitos municipais, com resultados poucoanim~

dores. Entretanto, com a elaboração do novo Texto Constitucional,o~

de há praticamente consenso sobr~ a maior participação dos munic!
pios na receita da União, oportuno é prOPiciar à Previdência Social
de meios para a obtenção das contribuições Que lhe são devidas e
assim poder manter o equilíbrio financeiro essencial ao cumprime~

to de seus programas de seguridade social.

Pelas razões expostas, impõe-se ao Distrito Fed~

ral seja assegurado, a'nível constitucional, não só um aumento da
participação dos fundos previstos no art. 25, I e 11 da atual Ca!
ta Magna, mas também no produto da arrecadação do imposto indicado
no art. 21, VI, da vigente Constituição, Que decorre das operações
de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mob2c
liários.
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da página anterior.

EMENDA 550147-4 ..... _
~CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE

fpj'

AUTO"'---------------

JUSTI FICAçllo:

COMI sslIo DO SISTEMA TRI BUTARIO

O te'l.to. aprovado pela Subcomissão do Sistema Financeiro continha a dl2
pos Ição ac ima emendada.
-'" Justifica sua redação, eis que o Banco Central do Brasil, passaria de

Orgão Controlador a Orgão Est Imulador das Cooperativas de Crédi to.

~ -"O Banco Central do Brasil estimulará a crIação de Cooperativas

de.crédlto".

Acrescenta-se ao Relatório SubstItutivo da Comissão do SIstema Tributá

rIo, Orçamento e Finanças o 'seguInte parágrafo ao art. 64 o Texto:

EMENDA 550145-8
tJ DEPUTADO IVO VANDERL INDE

r;"Ir-----------.:----- TlUO/olU.l'l'ICACÃO-----------------,

r::"l~-__--_--_-__--_TufO/..un...ca;iD--------_-------__.

Acrescenta-se ao Relatório substitutivo da Comiss;o do Sistema
Tributário. Orçamento e Finanças. o seguinte artigo:

TEXTO: .

Art. S' - ~ vedado D Uni~o. aos Estados. ao Distrito Federal B
,aos Municípios instituir tributos sobre o ato cooperativo. assim con
siderado aquele pnaticado entre o associado e a cooperativa ou en
tre cooperativas associadas. na realizaç;o de serviços. operações õü
atividades que constitUam o seu objeto social.

~....~"ou06JezCOMIssAo 00 SISTEMA TRIBUTARIO. OR AMENTO E FINAN AS

.....~__--- PL••áIUO/COluuio/l"ICOIl.,lÁo------ ..,

JUSTIFICATIVA

1:'1.---------------- 'l'Ul'O/olUITI.lCaç.io'-------------------,

Acrescenta-se ao Relatório Substitutivo da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento
e FInanças o seguInte ArtIgo:

Os atos praticados entre as cooperativas e seus associ~

dos ou entre cooperativas assbciadas s;o denominados atos cooper~

tivos. A sua imunidade constando do texto constitucional. apenas
irá manter o que acontece atualmente. de modo que as cooperativas
n;o precisarão repe~ir. periodocamente. seus esforços junto a novos
titulares da Pasta da Fazenda ou recorrerem ao Judiciário para de

J monstrar a intributabilidade ticnica de tais atos. Assim. quanto ai
imposto dd renda. se os ~tos cooperativos fossem tributáveis basta
ria e cooperert1v8 agropecuária 8umentsr o valor e ser pego ao prõ
dutor. evitando o retorno. sobre o qual ·poderia· incidir o imposti.
Na de consumo. seria suficiente distribuir os bens por preço menor.
suprimindo o retorno. ijuanto ao ICM. a imunidade n;o diminuirá o

, mDn~tante a ~er arrecadado pelo Es~edD. pois 8 cooperativa. ao ven
der a produçao do associado. pagara o valor int.gral do imposto. in
clusive o correspondente ao agregado pela cooperativa. N;o incidin
do o ICM sobre os atos cooperativos. a situação ficará como se achã
atualmente. conforme disposto na Lei Complementar n' 24. de 7 de Ja
neiro de 1975. -

O ~~ ~ Fe< Ç-e.-( 'ir-.A i - P» S

~L_~j.-:~ f\tL.,
~~A)/7

seguem assinaturas daPã9~,

~.oro7ã7J~6~

~ _ As Instituições financeiras, públicas e privadas,
exercem função social e suas atividades devem s~

bordlnar-se aos Interesses da coletividade, se
gundo os prlncTplos gerais da ordem econõmlca e
social definidas nesta Constituição.

S 19 - O exercTclo dessas atividades por Instituições ba~
cirlas e financeiras, cooperativas de crédito, es
tabeleclmento de capitalização, do setor privado:
se rã autorIzado, sem ônus, a todos quantos com
provarem Idoneidade e capacidade t!cn!ca. econ~
mica e financeira. Essa autorlzaçao e Inegocla
vel e IntransferTvel. -

EMENDA 550146-6 •••••, _
~ DEPUTADO IVO VAND~RLINDE

1":'.---------- 'LI...I'IO/COIlIJ.lolau.cOIl••lio.-------------,
• COMISslIO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIFICAÇllo:

O texto acima, constava aprovado no Relatório da Subcomis
são do Slst~ma Financeiro. A declaração da exlstencla das coopera
tlvas de crédito é de fundamental Jmportincla para o setor, em fu~
çio das discriminações que vem sofrendo as cooperativas por restrl
ções às SUAS atividades ~IQ Banco Central do Brasil.

"" 'IITO/.lu"I'I="10------------ --,

.."'01---------------

.LI..A:IUO/COIllIUlo/.UICO...ltlo----------- .u...

,--~ ~J f9J 6Jã7J(!J COlllissllo V

EMENDA 550148-2f: JOSE MARIA EYMAEL

Substitua-se no item 11 do artigo 20 a expressllo "cinco por
cento-, pela expressDo -dez por cento-o

~~ c-c-e g-v'-" 'f»S

""t ' "li' IJL..- • C' ""0,\ •

'R, tl B
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.JUSTIFICATIVA

As alterações propostas no Sistema Tributário Nacional, repr~

sentam pesadas perdas aos Estados industrializados.
Estudos atuariais ~emonstram Que para compensar essas pedas,

é n~cessário elevar o percentual de retenção do IPI, na forma
proposta.

EMENDA 550151-2
fi 0."0-------------1 '==p·o··c"'·-----"lc= DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEl . ~ ~

.LU,::"IO/cOIlI'ai.ol.ll.c:OllllUio- _

..,..- 'II,xto,.Ut'l,,'c.t.c
i o

;

Adite-se a letra na" do item 11 do art S "Inclusive os bens
imóveis anexos que lhe forem complementares e necessários, bem como·
o resultado de contribulçBes recebidas, destinadas as atividades re
ligiosas que lhe sejam peculiares~

~USTIfICAT!VA

Acolhe na Constituiçao, a orientação doutrinária e Jurisprude~

ciária já est~belecida.

EMENDA 550152-1
PJ JOS( MARIA EYMAEL

~---------------Tnto',n"nltlu.sio_-----------------,

Substituir no § 2º do artigo 2J a expresslio."vinte por cento"
por "cincoenta por cento" e aditar a redação a expressão "segundo
os critérios que a lei estabelecer" •

.."'O"--------------J trP~~f10Q-=]

""~.lAlO/CQall~I.i.O/lu.c;allluio-- J
(l C.omissão V

a) Dezenove inteiros e cinco décimos por cento •.•

b) Vinte e-três Inteiros e einco décimos por cento•••

Suprima-se letra ftCft do item I art. 20, Oando-se ~s letras ftAft
e fta" do mesmo item a seguinte redaçao:

r=-o unol.ruITIrICAÇio -!

.JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A existência do fundo especial demonstra ao longo dos anos, ser
geradores de conflitos "entre Estados e nao constituí instrumento ~

qualizado no crescimento nacional~ Visa estabelecer uma maior equidade Fiscal.

Adite-se nova letra ao item 11 do artigo Be, com a seguinte

~ 'tnO'~USTl'IC&Ç.i.o---------------__"J

cr;;~'''''=:J

Comissão V

;;;:.::.=-:::.~:......:~:.=:;.::.:~~-- ..,••--------------

..,.. ,Utl&-.lO/C;Otlf'tlo/sIlICOItJ,uÃo-----------,

EMENDA 550153-9
l~ JOS( MnRIA EYMAEL

Comissão V

EMENDA 550150-4
f= JOS( MARIA EYMAEL

1":"1.---------- 'l.UaIlUO/eolfl"ÃO/'IIICOllluão,------------,

~ tlITO'.tvlTlPlcatict------------------,

Adite-se ao item 11 do artigo se, mais uma letra com a seguinte

redação:

Os proventos decorrentes de aposentadorias e pensões.

redação:

O patrimônio, renda ou serviços de instituições de assistê~

cia social, bem como sobre bens e ~erviços por elas adquiridos,
quando estritamente necessários a realização de seus objetivos,
limitada a imunidade nessas compras, aos tributos que-fossem dcst~

cados-no pertinenle documento fiscal de vendas.

JUSTIFICATIVA .JSUTIFICATIVA

o cidadão aposentado já prestou a sociedade ao longo de sua vida,
a participação de seu trab~lho e de seu esforço.

Ao ocaso da vida, os proventos que recebe a titulo de aposentad~

ria, não podem ser gravados sob pena de ser desfigurado o pr6prio

objetivo do instituto da aposentadoria.
Quanto aos proventos de pensões, a norma proposta atende ao pri~

cípio da solidariedade social.

Uma sociedade justa e livre será, necessariamente, uma soci~

dade, solidária e distributiva.
Esta sociedade, de inspiração humanista e feição fraterna, tem

nas instituições de assistência social, notadamente privadas, um
de seus traços mais marcantes.

O Estado, ao abdicar de pequena parcela de seus tributos, ~

través da imunida~e proposta, estaria, na realidade, criando co~

dições efetivas de justiça social, através do alargamento concr~

to das potencialidades operacionais das obras de assistência s~

eial, c desta forma, materializando-se, com relação aos assisti

dos, o direito básico d~igualdade de opoTtun1dade para o seu de
senvolvimento pleno, como cídadãos.
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'09! 06l07J

aUTOJII-------- _

.L[NÃJIIIO/COlIlsslo/au.,olll"io _

tJ COMISSI\O V

EMENDA 550157-1
mc= DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEl

.Lllil""'o/coll."io/au.'ollluio-- _

EMENDA 550154-7 ··....·-----~--------l ~·D·C"'''·~t: DEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEL " ~__ ____J

1':"1;--------------- TU'o/"U"lrle.&çio ~ 1':"1--------------- TU:TOl.1UsT.,.,,,çio--- ---,

Substitua-se a redação da letra C do item 111 do art. 7, pela
seguinte:

- Em um exercício financeiro , quando a lei que o houver inst!
tuido ou aumentado, tiver sido publicàda até 90 (noventa) dias antes
do inicio deste exercício.

Substitua-se a redação ao § 8 do art. 15

- Quando a operação configure hip6tesé õe incidência do inposto
.de que trata o item IH e do imposto sobre Produtos Industrializados
a base de cálculo do primeiro não cdmpreenderá o segundo.

.JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A redação proposta contempla os.proncípios da anualidade e ante
rioridade.

EStabelecer em mandamento constitucional a não incidência do ICM
sober o IPI quando ambos os tributos forem devidos pelo contribuin
te, em linguagem mais clara.

EMENDA 550155-5
t: JOS~ MARIA EYMAEL

au'Gll--------------

~o.r"---,.'cu 6 IIl7 )

EMENDA 550158-0 •.10.--------
~UTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

r:'"T----------- rL("',:,uo/Cc.I,II~~;u/sUIoCOLIS,io--------.---_,

ISTEHA TRIBUTARIO OR AHENTO E FINANÇAS
.-," '(l:lo/"u~llrlc,,~io

Adite-se ao item I do artigo 82 , a seguinte expressão: "não
vedadas as taxas pelo uso de vias conservadas pelo poder púlbico".

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Art.62 do Substitutivo o seguinte item

V:
"V _ O incentivo à criação de cooperativa de crédito de

âmbito regional".

A redação proposta resolve a controvérsia.doutrinária e juri~

prudência sobre o pedágio como taxa.

JUSTIFICATIVA

os

A sugestão visa encontrar uma forma· de estimular a cri~

cooperativ~s de crédit~ ou melhor dizendo.Bancos Regionais.
A discussão a respeito das vantagens e desvantagens de

Nacionais ou Regionais não é transcendental.
O nosso objetivo é que a Cooperativa de Crédito se utilize

mecanismos bancarios tradicionais ~aptação, empréstimos
que distribui o lucro entre os associados, isto é,

dos mesmos
etc •..)" mas
produtores.

Bancos

ção de

Reduz substancialmente os custos operacionais, aplica

melhor os recursos disponiveis, enfim transforma o Banco em um instr~

:::':.d;,:::.:::::::::" "~,.":~~ ~'"9",-,"9~::'":~J
&uro.---------------EMENDA 550156-3

~ JosE MARIA EYMAEL

Suprima-se do parágrafo único do artigo 72 o número "IV".

JUSTIFICATIVA
• COI~IS!iAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

,..,... TUTO/"us'\!rIC..;io----------------,

Ap6s analise mais apurada, concluimos que o IPI também deve ser
submetido ao princípio de anualidade.

A liberdade admitida pela redação atual para a majoração do
IPI no pr6pri~ exercício consiste em s~ríssima ameaça ao c~ntr!

buinte.

Propõe sobre a seguinte redação para o Art. 28 do Substitutivo da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças:

Art. 28 - O Poder Executivo estabelecerá periodicamente o Plano Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, ao qual se subordirarã:J os planos e orçamO!!
tos do setor Público: condicionados à aprovação pelo Congresso Nacional.

§ 1ll - O Plano Nacional de Oesenvolvimento Econômico e Social será regio
nalilado e terá em vista promover o desenvGIvimento do Pais e redJzir as desigual
dIdea regionais e sociais.
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§ 22 - A alocação de recursos dos planos e orçamentos do Setor Público
levarão em conta o princípio da proporção direta entre os gastos públicos e as
populações das macro-regiões geográficas, excluindo-se as despesas com:

a) Segurança e Defesa Nacional;

b) Manutenção do Núcleo Central da Administração do Poder Executivo da u-
nião, sediado no Distrito Federal;

c) Poderes Legislativo e Judiciário;

d) Dívida Pública.

§ 32 - Durante a fase. de tramitação do plano e dos orçamentos de que trata

este artigo, os Ministros de Estado poderão ser convocados a comparecer ao Congre~

50 Nacional, ou a qualquer de suas Casas e Comissões, para prestar esclarecimentos
e sustentar as propostas de suas respectivas pastas.

JUSTIFICATIVA

Comissão) .

Esta medida permitirá que o Senado Federal, onde as unidades federativas
têm representação igualitária, fixa as alíquotas mínimas para as operações inteE,
nas em um nível, que evite distorções, com profunds« 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 país, e competência para fixa _

rem, de forma isolada as alíquotas de imposto capazes de conduzirem a uma verda
deira "guerra fiscal" entre Estados.

Por outro lado a emenda ao acrescentar a letra "b" do 62, do art. 152, v!

sa atribuir também ao Senado a fixação de alíquotas para as operações realizadas
com lubrificantres, combustíveis, energia elétrica e minerais. Esta providência
se justifica plenamente vez que o Senado, em função de sua própria representati

vidade, é quem melhor pode deliberar a respeito de matéria com repercussões tão
amplas em todo o paIs.

JUSTIFICATIVA

O artigo 20 e seus parágrafos do anteprojeto passarão a ter a seguinte red.!

ção:
Art. 20 - A União entregará, do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e cinco

por cento, na forma seguinte:
a) vinte inteitos e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos E~

tados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação

dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de

suas instituições oficiais de fomento.
§ único - Para efeito de cálculo da entregaprocessada na forma deste artigo I

excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer n.!

tureza pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do disposto

no artigo lB e no item 1 do artigo 19.
Em consequêncíá, deve ser também alterado o inciso 1 do § 12 do art. 27

(Disposições Transitórias), que passa a ter a seguinte redação:

Art. 27 - ...
§ 1Q

1 - "a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da public.!
ção da Lei Complementar a que se refere o § 12 do art. 21, apl!
car-se-ão, respectivamente, os percentuais de dezoito por cento e

de vinte por cento, calculados sobre o produto d~ arrecadação dos
impostos referidos nos itens 111 e IV do ar. 13";

JUSTIFICAÇAO

O texto alternativo proposto eleva o percentual do IR e do IPI repassado p~

la União dos Estados de 18,5% para 20,5% que, somados aos 22,5% dos Municípios e os

2% do Norte e Nordeste, perfazem um total de 45%.
Ao mesmo tempo, elimina a destinação de 5% do IPI ao Estado gerador da re 

ceita correspondente.
A aprovação da destinação do percentual do IPI ao Estado gerador da receita

correspondente visaya compensar os Estados com lI\8ior concentração de produção e ren

da da perda sofrida com a destinação exclusiva do Fundo de Participação aos Estados

com renda mfer.íor à nacional.
Com a inclusão de todas Unidades Federadas no Fundo de Participação dos Es

tados, a retirada desse dispositivo e o aumento correspondente dos recursos dos Fun

dos restaura em sua plenitude a função redistributiva dos impostos e permitirá maior

eouilíbrio da receita entre as diversas Únidades da Federação.

EMENDA 580161-0 OUT••--------

l!J DEPUTAoo FERNANoo BEZERRA COELHO

,.,, 'U:NAAIO/COIlI"io/IUICOIUSSÃO-----------,

• COMISSIIO 00 SISTEMA TRlBUTAAlO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r:or--------------- TlllTO/.lUSTI'IC.;io----------------.,

L,~umDO~

PMDB

COMISSIIO DO SISTEMA TRlBUTI1RlO

A emenda proposta restabelece o essencial do disposto no Art. 12 e § da

SUbcomissão de Orçamento e Fiscalização que, pressupondo o desenvolvimento nacional
regionalizado, consagrava:

- o planejamento como forma de orientar a ação do Poder Público com vistas

a promover o desenvolvimento interno, compensando as tendências concentradoras da
atividade econômica;

- a distribuição das despesas de custeio e investimento do Estado pelo seu
território, com base em critérios macro-econômicos e sociais;

- a vinculação necessária entre planejamento e orçamento, como etapas de um

mesmo e único processo.

Dá nova redação ao art. 15, § 6Q:
Art. 15 ..
§ 62 _ Em relação ao imposto de que trata o ítem 111, resolução do Senado

Federal, aprovada por dois terços de seus membros, estabelecerá:
1 - a$ alíquotas aplicáveis:
a) - às operações interestaduais e de exportações;
b) - às operações realizadas com lubrificantes, combustíveis, energia elé

trica e minerais.

11 - as ~líquotas mínimas a serem observadas pelos Estados e Distrito Fe

deral nas operações internas e nas prestações de serviços, não com 
preendidas na letra "b" do ítem anterior, que não poderão ser infe 
riores àquelas fixadas para as operações interestaduais, reputando-se
operações internas também as interestaduais realizadas para o cons.':!.

midor final.

A presente emenda visa dar nova redação ao § 62 do art. 15 do Substitutivo

da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças de forma a restabelecer a
proposta contida no § 52 do art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Par

ticipação d Distribuição ~as Receitas, que, em nossa opinião, dispõe de forma mai-;
adequada e correta sobre o. assunto.

Assim esta Emenda visa manter no Senado Federal o poder de fixar as alíquo
tas não só para as operações e prestações interestaduais e de exportações (como
foi ac;eito pelo substitutivo da Comissão), mas também para as operações internas,

as quais não poderão ser inferi,ores à alíquota que vier a ser estabelecida para

.as operações interestaduaus (o que n]D .fo.i- -:mClúído na relação do substitutivo ,~~

A emenda se justifica tendo em conta as omissões do Substitutivo do rela
tor da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. Ele em linhas gerais
segue a tendência dos modelos de planeJament~ Governos Autoritários:

- o~itindo o princípio do planejamento global, imperativo para o setor pú

blico e indicativo para a iniciativa privada, deixando-o a cargo da Comissão da
Ordem Econômica que, também, não o institucionalizou;

- limitando o planejamento à ação governamental;
- desvinculando planejamento e orçamento;

- recusando a regionalização dos orçamentos públicos

= l'UTO'.lUIT
1'ICAÇio

-,

EMENDA 580160-1
(!J DEPUTADO FERNAr-.oD BEZERRA COELHO
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EMENDA 550162·8l!l AUTOItC DEPUTAOO FERNANDO BEZERRA COELHO

COMISSRO 00 SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

1':"1---------------TUTO/olUSTI'U:AÇÃo------------------,

O parágrafo 22 do artigo 21 do anteprojeto do Sistema Tributário passará
a ter a seguinte redação:

Art. 21
...... ..- , .
§ 211 - Na distribuição dos; recursos do Fundo de Participação dos Estados e

do Distrito Federal, cinquenta por cento serão destinados exclusivamente às uni 
dades federadas..cuja renda per capita seja inferior à nacional.

.JJSTlFICATlVA

A fundarrentação desta proposta é a rresma apresentada para a alteração do
art. 20. Entre a concepção original da Subcomissão, de destinação exclusiva dos
recursos do FPE para os Estados pobres, e a que prevaleceu, de lJI1 percentual de
apenas 20 ". a fixação de uma base de 50% parece um critério razoável, sem o que
çs ganhos dos Estados menos desenvolvidos tornam-se desprezíveis e a prioridade
li correção das desigualdades .regionais, rrera retórica.

EMENDA 550164-4
EU Constituinte ADROALDO STRECK

..,., .l.UA"lO/cow.ssia/suBcoll.uio-----------,

, Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
..... Tt:UO/.ruSTI'ICAÇlo, ---,

o art. 57, inciso 11, alínea ~, passa a constituir o inciso
111, com a seguinte redação:

"Art. 57 - •.••.•••.•..••..••••••••••••••••.•••••••••••••••

II - .

111 - Um terço, dentre Auditores, substitutos legaisd
Ministros, e membros do Ministério Público junto ao Tri
bunal de Contas, por este indicado, em lista. tríplice, al
ternadamente, segundo critério de antiguidade e merecimen
to."

JUSTIFICAÇIlO

o acréscimo torna-se imperativo já que a norma visa a dar
uma representatividade paritária entre os Auditores, substitutos le
gai~ dos Ministros e membros do Ministério Público.

A alternatividade assegura essa representação paritária e
deve constar do texto constitucional para evitar a quebra do princI
pio constitucion~l que o consagra.

O dispositivo, que visa a prestigiar a carreira dos Migis
tratos das Contas e do Ministério Público especializado junto a este
Tribunal, não pode olvidar os tradicionais e sábios critérios da anti
guidade e do merecimento.

Sobretudo o critério da antiguidade não pode ser olvidado
já que se trata de uma carreira E ele mais objetivo e assegura ma
ior independência a~ Auditor, no exercício de suas funções que deve
ser o de bem desempenhar a sua função de Ministro do povo, sem a ne
cessidade de se curvar diante de seus pares, no exercício da substi
tuição.

o critério da antiguidade é hoje uma conquista do servidor
público, consagrado na própria Carta Margna do País.

EMENDA 550163-6
(I DEPUTAOO FERNAt-110 BEZERRA ~~~.-------------

fJr--COM-I-SS-RO-OO--S-I-S-TEMA--;~·~~~;~~:D;~;:;'O--E-F-I-NANÇ--AS------

m--------------,.,.- TUTO/""srl"U;i~- __,

1':"1---------------nuololUSTI'ICAÇão.-----------------,

Dá nova redação ao § 92 do Art. 15.
§ 9!l - O imposto de que trata o item IIl:
1 - incidirá sobre a entrada em estabelecimento, da rrercadoria importada

do exterior por seu Titular, inclusive quando se tratar de bem dastin~

do a. eonsuro ou ativo fixo do estabelecimento, bem como sobre serviço
prestado no exterior, quando déstinado a estabelecimento situado no
País;

Il- Não incidirá sobre operações que destinem ao Exterior produtos indus
trializados;

EMENDA 550165·2
EU ISMA.E:L WAND€-RLEY

re-r---------- PL........O/colllls~Ja'.IoI.collll.'lo _,

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

tr=PUTIOO=:J' PMDB

.JJSTlF"ICATlVA

A presente ~nda visa excluir o item "b" do § 92 do art. 15 do Substitu
tivo da Comissão do Sistema Tributário Orçamento e FinailÇas.

Esta providência fundamenta-se na conveniência de se deixar o disciplina
rrento de de~erminadas·-operaçõ!!? .como aquelas especificadas no dispositivo que se
pretende suprimir para ~~to do Senado Federal.

Isto permitirá não só maior flexibilidade e possibilidade de melhor deci
são por parte do poder público para harmonizar os diversos interesses em jogo.

EMENDA NI!

~uprime o § lI! do Art.62 do Substit~

tivo.

Art. 12 - Fica suprimid~ o parágrafo 12 do Art. 62 do
Substitutivo.

JUSTIFICAÇAO

No entendimento de que o Sistema Financeiro Nacional é
de competência exclusiva do Estado, não há porque se prever a po~

sibi1idade de conceção de autorização para funcionamento à pe~

soa jurídica privada.
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EMENDA 550166-1
e? ISMAEL WANDERLEY

rn,--------------- TUTO'olUSf'I'te&CiO,------------------.

EMENDA N!!

Esta posição hegemônica do setor de intermediação finance!
ra, frente às empresas produtivas, dificulta o estabelecimento e a
execução de uma política de desenvolvimento de economia brasileira ,
por parte do Governo, no sentido de direcionar os recursos finance1
ros escassos, para setores produtivos e para áreas prioritárias, a
um custo compatível com a situação conjuntural da economia, evitando
a especulação e as "cirandas financeiras" que tantos prejuízos tr,!
zem à Nação.

Acrescenta ao Art.64 do Substitutivo
dispondo sobre Banco Central.

Art. Acrescente-se ao Art.64 do Substitutivo o § 3!! com
B seguinte redação:

..................................................

A presente proposta visa q sanar esta problemática, atr,!
vés da prestação de serviços de intermediação financeira pelo Estad~

o que permitirá melhor balanceamento de forças dentro da econo~ia

sem preponderância de setores, o que trará um desenvolvimento justo
e harmônico da economia, além de permitir ao Governo o atendimento
prioritário aos setores carentes e oprimidos .

~§ 3!! - E vedada ao Banco Central do Brasil, absorver d!
vidas de Instituições financeiras públicas ou privadas, salvo as
garantidas pela Constituição."

JUSTIFICAÇIlO

A sugestão tem o escopo de, além das razões já expostás
estruturar e explorar, através do Estado, os estabelecimentos banc!
rios comerciais e de investimento. sociedades de crédito de financia
mento, sociedades de poupança e empréstimo e caixas econômicas.

As intervenções do Banco Ce~tral do Brasil, nas institu1
ções financeiras, para Befender os interesses dos aplicadores e do
mer~ado, tem levado em alguns casos a ônus ao erário público, na
medida em que se absorve, os prejuízos e os déficits ocasionádos
pela desídia e má administração dos responsáveis ~dministradores •
Deve-se pois, coibir constitucionalmente tal prática, p~ra que os
constribuintês não sejam lezados por medidas ditas "saneadoras". EMENDA 550168-7

e? ISMAEL WANDERLEY
&"".,--------------

~~---------PLCIl.UIO/CÔIlIt •••'SU.COlllSSÃO --,

COMISSIlO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS
~o.,.~

'cu6fl
,.".---------------TI.'O'.IU"...,'.&Olo---- --,

EMENDA Nll

Suprima-se o Art. 2S do Substitutivo.

1":"1 TUTO'JUSfl'ICACio,----------------

EMENDA N!!

Dá nova redação ao Art. 61 do Substit~

tivo. aumentar
pelo poder.
da arrec,!

Os problemas sociais brasileiros, mercê da pobreza absol~

ta da grande parcela da sua população, atinge níveis alarmantes, c~

mo se pode verificar pelos indicadores sociais existentes. Assim, a
alta taxa de mortalidade infantil, desnutrições crônicas, saneamen
to ambiental precário, índices preocupantes de analfabetismo, etc.,
etc., compõe um quadro de dívida sopial de difícil resgaste.

o FINSOCIAL foi instituído com o propósito de
os recursos já escassos dos investimentos em área social
público. Desta forma, seria incensato deslocar o produto
dação desta contribuição para outr~s finalidades.

JUSTIFICAÇIlO
LP&lIfIOO~• PMDB

Art. I!! - O Art.6l do Substitutivo passa a ter a seguinte

redação:

COMISSIlO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550167-9
l: ISMAEL W;NDERLEY

I":""l,---:------~-- ..LI".Âllla/cO..uI3l;.o/.U.Co..,u.io----------~

"Art. 61 -Compete ao Estado, em caráter exclusiyo, o exe~

cício das atividades de coleta, intermediação e aplicação de recu~

sos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou es
trangeira, e, outrossim, a custodia de valores de proprledade de

terceiros. 1I

JUSTIFICAÇIlO

A Economia Brasileira ressente-se da carência de capital
para sua movimentação. As Empresas Industriais, Comerciais e de se~

viços principalmente, necessitam de recursos financeiros tanto para
investimentos fixos quanto para o giro de seus negócios, visto que
o capitalismo brasileiro assentou a sua evolução no crédito ( cap1
tal de terceiros) e não no capital próprio. Em função deste proce~

so de desenvolvimento nacional, as instituições de intermediação f1
nanceira, passaram a ocupar espaços cada vez maiores no suprimento
de.recursos financeiros às Empresas, tendo, como conseqUência, o
aumento dos seus poderes políticos e econômicos, muito acima do d!

sejável para a harmonia e estabilidade sócio-econômica da Nação.

EMENDA 550169-5
tJ ISMAEL WANDERLEY

I":""l~--------- 'LEII&1I10/COllllISlo/.u.COlllssio---------_--,

COMISSIlO DD SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

1":"I---------------T1.'.' .IUS'I"'&0..0-----------------,

EMENDA Nll

Suprime do Art.62 do Substitutivo, os
itens I e II e suas alíneas.

Art. 12 _ Ficam suprimidos do Art.62 do Substitutivo os
itens I e II e suas alíneas.
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EMENDA

1":"1---------- ..U .... IMO/Co....do/.UUO....IO -,

COMIsS~O no SISTEMA TRIB. ORÇAMFNTO E FINA~ÇAS

JUSTIFICACIIO

Como entendemos que o Sistema Financeiro Nacional deve
ser de competência exclusiva do Estado, motivo de Emenda apresent~

da ao Substitutivo, não há, pela lógica, como se manter os referl
dos Itens e alIneas, pois que lhes pressupõem a possibilidade de e~

tidades financeiras privadas operarem o sistema.

EMENDA 580172-5
f: CUNHA BUE~O

au'oJl-- _

Dê-se BO inciso 111 do art. 13 do Substi
tutivo dr Comiseão V a seguinte redação:

Ul11 - renda".

EMENDA

."., ~anO/"UITI'IC.C.O----------------.,.

Dê-se a seguinte redsc;;ão à letra "d" do in

ciso 11 do Art. 8" do Substitutivo da Comissão do Sistema

Tributário. Orçamento e Finanças:

JUSTIFICATIVA

o sistemú tributário te~ como objetivo maior

a prolTooção da justiça social. da qual a distribuição de renda

é um dos instrumentos. t injusto que o aposentado ou o pensi~

nisto. que já contribuiram com o fruto de seu trabalho duran
te muitos anos, tenham sobrec~rga tributária, Por isso supri

mimos a expressão "proventos de quc?lquer natureza".

rr;n....TIDO--

PDs
."""'---------------

1":"I,- ~- ...r.l.lNO/t:O.. I..Io/.ueCO.'••I.o-----------,
COM. DO 51ST. TRIBUTfi.RIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580170-9
e? CUNHA BUENO

EMENDA

."., '.no/"".'.'ICAG!O-----------------,

COM. DO SIST. TRIBUTARIO. ORÇAMENTO E FINArçAS
~ ",uatalO/collu•• lo/.".co•.ulo-----------,

~'.IlfIlOO--

PDs

~D"T.---'ov 0 6/8 7

a"1'OI---------------)EMENDA 580173·3
f: CUNHA BUENO

Nada mais justo do que incluir a tinta de
impressão entre os ;Ítens especialmente isent?s de impostos.

haja visto que esse insumo, além de indispensável, é respon

sável pelo encarecimento dos produtos. o que dificulta a de

mocratização do acesso ao material didático e aos instrumen

tos de disseminação da cultura e informação.

d) livros, jornais, bem como períodicos de

interesse cultural ou educacional, e o papel e tinta neces

sários à impressão dos mesmos."
JUSTIFICATIVA

Inclua-se onde couber. no Substitutivo da

Com:J.ssão do SiStema Tributário. Orçamento e Finanças:

1":"1---------- .lrr.IIIA-.o/COIf.llio/.UlCO.INIo-----------.,

COM. DO SISTEMA TRIBUTARIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580171·7
l: CUNHA BUEtlO

.1.1'011I------ _

~....~~o~

"Não incidirá nenhum Imposto direto ao assa

lariado que perceber até 20 vezes o valor de um salário

mínimo".

JUSTIFICATIVA

EMENDA

r- 1RaTO/olUnlPlCacio --,

r
Inclua-se, onde couber, n~ Substitutivo da

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças:

"Todo imposto devido por pessoa fisica e

(ou) jllridica poclp ser comppnsaclo Junto à Prefe:J.tura. ao Es

tado e ao MlInicipio. se houver crÉdito por parte do devedor.

Entende-se por renda o fruto do dinheiro;
ora, ofruto do 'trabalho, 1Sto é, salário: não pode ser con

fundido com o fruto do dinheiro. uma vez que o primeiro :J.n
depende de qualquer atividade produtiva de quem o detém. e
o segundo implic~ no pxercício efetivo de alguma at1vidade

produtiva. Limitamos a 20 vPzes o s~lário-m!n1mo, com o obJ~

tivo explícito de evitar distribuição disfarçada de Lucro.
atr~vps de Sal?r10S Milionários.

~....--, ,

Cl9/(Ií. / 7 .;

&\1'0.-------- _

COM. DO 51ST. TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E

EMENDA

EMENDA 550174·1
~ CUNHA BUENO

r.lr---------- ....u ...O/colll.•• io/.".co•.•a&o ...

F:"l---------------- TllTo/tVITIPICAGio-------------------,Nossa sugestão tem por objetivo a compensa

ção do imposto dev:J.do pela pessoa fisica ou Juridica median
te o crédito a que faz JUs o devedor_

JUSTIFICATIVA

Há pessoas fisicas e Juridicas que são cre

doras junto à Prefeitura. ao Estado e à União mas não rece

bem. por falta de recursos financeiros da admin:J.stração.

Concilia-se, assim, os int~resses do siste

m~ tributário com os interp5ses da respectiva administração,

~em prejuízo 'p~ra o erério ou para 8 pessoa.

Inclue-se a seguinte emendõ ao Art. 15. :J.n

ciso 111 do Substitut:J.vo de Comissão do Sistema Tr:J.butár:J.o.
Orçamento e Finanças:

Art. 15 - Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre.
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para o desenvol-

aumento do poder

.
CCt~C', contr~huem

111 - operações relativas à circulação de

mercadorias, realizadas por produtores, industr1ais e comer

ciantes, bem como prestações de serviços, cons1derados, como

tal, para fins exclusivamente tributários, o fornecimento de

energia elétr~ca.

As pessoas jur{dicas só podem dar três des
tinações aos seus lucros:

11) Reinvestimento: neste caso, contribuem,

vimento do País, através da produção;

21) Pagar maiores sCtlários - tambéM neste

.para o desenvolvimento do p2ís, atravps do

de consumo, etc •••
JUSTIFICATIVA

o acréscimo feito ao relatório final da

Comissão justifica-se pela necessidade de defin~r-se quP o

fornecimento de energia elétrica será considerado como ~xes

tação de serviços apenas e tão somente para fins tributár10s

uma vez que tal atividade tem caráter industrial, conformp

conceituação d~ Comissão de Enquadramento Sindical do Minis

tério do Trabalho.

3G) Distribuição sob a forma de dividendos.

t nesse momento que o cllpitólislTIO aufere o

resultado do capital, devendo, port~nto, ser trihutado.

Não se alegue que o Estado é o melhor aplic~

dor dos recursos, porque, por mais ilustres e cQ~pptent~~ que
sejam os seus membros, sempre terão nestas aplicações uma

eficiência menor do que a totalidade dos responsáveis pela
produção do Brasil.

Evita-se ainda a erosão dos recursos arr~c~

dados, fruto ôo passio improdut1vo dos mesmos.

EMENDA tJ;'...TIDO--

PDS

~.aT.-__

"09106/87

aUTOJl- _

CUlIPA !'unTo

EMENDA 550177-6
[!J
r.1~-----..---- 'LlIfAJIIO"O.lIdo/.IJICD....I.o --.- ....

COM. DO 51ST. TRIBUTARIO, OP.ÇPMF~TO E FI~ANÇAS

rnr--------------- TlaTo/oIunl"eaClo _

~."'---"l"oofl6 187 i

~'..IlTIDOt

PDS J

..UTD..--------------~

Inclua-se, onde coubpr no inciso V, do art.

15 do Substitutivo da Comissão do Sistema Tr~butário, Orça

mento e Finanças:

COM. DO SIST. TRIBUT~RIO, OR AMENTO E

rr-r-r- .LlII..'"o/cOIU.llo/.UlCO....1D---.......-------,

"",- TUTO'.lUtTlrlCaçio ---.

EMENDA 550175-0
fiC CUNHA BUENO

tlIncidirá !=õ("lbre terr?s ociosC's o imposto EMENDA

progressivo;n
Inclua-se, onde couber, no Suhstitutivo da

Comissão do Si~tema Tributário, Orçamento e Finanças:

JUSTIFICATIVA

A incidência de imposto progressivo sobre

terras ociosas é f~tor estimulante da produção, além de med!

da adequada ao objetivo de se implementar a .progressividade

do sistema Tributário Brasileiro.

"Não incidirá nenhum tipo de imposto sobre
proventos de aposentadoria e pensões".

JUSTIFICATIVA

O sistema tributário tem como objetivo

maior a promoção da justiça social, da qual a distribuição

de renda é um dos instrumentos. t injusto que o aposentado

ou b pensionis~a, que já contribuíra~ com o fruto de seu tra

balho, durante muitos anos, tenham sobrecarga tributária. -

EMENDA 550176-8
[J Cutll!/I l'tlFtIO

p:r;'."'IDO--
PD1'

EMENDA auTo"------------ _

SENADOR MEIRA FILHO

EMENDA 550178-4
(:J

~.aT.--

"ov (16/Ci

,..,.,,- =-'"" ''''IIÁlIUO/CO.I..&O/.UIÇO.I.do------ ,

COMISS~b DO SIT. TRIBUT~RIO, ORÇ/lMF~TO F FINANÇ/lS

1':"1,- TU'O/"UI
T1F1

çação 1

Inclua-se, onde couber, no Substitutivo da

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças:
conrssxo

ENT

~DaTA--

"st6 187

r=-r----------------TElITO/oIuSTI'ICação------------- _

liAs pessoas jurídicas não sofrerão a inci

dência do Imposto de Renda, o qual sezá sempre cobrado Eobre

os dividendos".
Dê-se ao Are. 57 a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Art. 57 Os ministros do Tribunal de Contas
Um país em desenvolvimento.. que pretende

uma distribuição de renda, não pode dar-se ao luxo de tribu

ta'r os fatores de produção, praticamente isentando, como o

corre hoje, o resultado do capital, ou seja distribuído.

da União serão nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional 1 de~

tre brasileiros. maiores de trinta e cinco anos. de reput~ção ili

bada e notarios conhecimentos jurídicos 1 econômicos, financeiros

ou de administração pública 1 obedecidas as seguintes condições:
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b) - um terço dentre Técnicos de Contro

CONTINUAÇÃO

u~ terço, indicado pelo'Presidente da
República, com aprovação do Congresso

Nacional;

le Externo, servidores do Grupo de

Controle Externo dos Auxiliares do
próprio Tribunal de Contas, por es

te indicado, em lista tríplice.

~) - um terço dentre Auditores, substi-

tutos legais de ministros e mem-
bros do' Ministério Público junto. ..
ao Tribunal de Contas, por este
indicado, em lista tríplice.

§ 2g - O IMPOSTO DE QUE TRATA O ITEM IV DESTE ARTIGO
TERA ALíQUOTAS GRADUADAS EM FUNÇ~O DA ESSENCIALIDADE
DOS PRODUTOS , INDICADOS PELO PODER EXECUTIVO ,E N~O

SERA CUMULATIVO , ABATENDO-SE EM CADA OPRAÇ~O,O MON
TANTE CORRESPONDENTE As ANTERIORES .

JUSTInCAç~O

Remeter a lei complementar a competência para fi~aç~n

de alíquota do imposto sobre produtos industrializados • quebra a fI!
xibilidade hojé existente de o Presidente da República alterar por d!
ereto as alíquotas •

A fixação de slíQuota do imposto sobre produtos indus
trializados é um instrumento valiosíssimo do Poder Executivo para, d!
pendendo do comportamento do mercado , desaQuec~r a demanda de bens d
corisumo

Congressodois terços, escolhidos pelo

Nacional, sendal
XI-

I

I 19 - Oa ~inistros do Tribunal de
Contas terão as mesma~ .ga

rantias, prerrogativas, ven

cimentos e impedimentos dos

iLinistros do Tribunal Fede

ral de Recursos.

EMENDA 580180-6fi aUTU

C- Constituinte ANTONIO UENO
.-- 'LIN&IloICl'CO"lSllo/.u.c:olu.do-- _

'~ COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANCAS. ~"'.;;;J09 I O I

I 29 - além de outras atribuicões
definidas em lei, os Audi

tores, quando e~ substitui
ção aos Ministros, em suas
faltas ou impedLmentos, têm
ss mesmas garantias, prerro·
gativas e impedimentos dos

titulares.

JUSTlFICAÇÃO

Objetiva, tal emenda, valorizar o ~i~it~

CONTINUAÇÃO

;;,.--------------Turo'.tu.YI'IC.cão------------__--.
EMENDA Nll _

Incluir junto ao Art.15 , item V , do Substitutivo da
Comissão do Sistema Ti(butário", Orçamento e Finanças.

§ 10 - O IMPOSTO DE QUE TRATA O ITEM V DESTE ARTIGO ,
CDI~PDR-SE-A DE UMA PARCELA CALCUI.ADA SOBRE O VALOR VENAL DA TERRA E
OUTRA DETERMINADA EM FUNÇAO INVERSA DE SUA UTILIZAÇAO E. SEGUNDO
CRITÉRIOS QUE SERAo ESTABELECIDOS EM LEI NACIONAL • O IMPOST~ NAo IN
CIDIRA • SOB QUALQUER DAS DUAS MODALIDADES , SOBRE GLEBAS RURAIS DE
ARE~ NAo EXCEDENTE A UM MÓDULO RURAL DA REGIAD , QUANDO AS CULTIVE,
50 OU COM SUA FAMíLIA , O PRDPRIETARID QUE NAD TENHA A POSSE NEM A
PROPRIEDADE DE OUTRO IMÓVEL

.)USTIFICAÇ~O

o esforço e presFigiar o corpo instrutivo e demais instituições que

atuam junto ao tribunal, minimizando também a predominância dos fa

torea políticos na formação do colegiado da egrégia Corte de Con

tas, e por co~se8uinte nos demsis tribunaia estaduais. Ademais, re

leva dizer, que já é este o procedimento adotado para a maioria doa
tribunais superiores, 40 inserir nos seus quadros, membros oriundos

.da advocacia e do Ministerio Público.

Visa também, a presente Emenda, subtrair do texto
orz3inal a diatinção feita aos Ministros eacolhidos pelo,Congresso
Nacional dos indicadoa pelo Presidente da República, visto não fa-..WI _
zer a~ntido tal,diacriminaçao, que so fortaleceria a indicação P9-
lí~ica em detri~ento do m~rito, o que sem dúvida não ê recomendá
vel.

A imunidade'atualmente vigente de vinte e cinco hect!
res foi basesda na presunção que esta seria a área mínima na qual um
agricultor poderia obter s produção para seu sustento e o de sua f!
mUia •

Entretanto , esta área mínima 'veria de região para o.!!.
tra de acordo com o tipo de cultura ou de aproveitamento e da tecno
logi~,~Plic~da pelo agricult~r e desta forma a área de vinte e cinco
hectares pode ser pequena para amazOnia e,grande demais para São Pa.!!.
lo •

Desta forma ,.;em se fixando em um, mcíÓJlo rural da região , pod!
Tia cOO1latibilizar as dl ferenças regionais ou municipais .

Quanto a imunldade tributária de florestas nativas , é incOfllla
tIvel com 11 parte inicial do mesmo parágrafo , Quando falou-se em função inversa
de sua utilização . Além disso, li lei ordinária hoje vigente,já contempla a isenç o
de florestas consideradas de res rvü ão erm n n e

Dê-se ã aHnea "c" do Inciso II do artigo 8~, a seguinte redação:

" C • patrimônio, renda ou serviços dos partidos pel It tees , Inclusive suas fun
dações, das entidades sindicais de trabalhadores e das Instituições de _

educação e de assistência Soelal sem fins lueratlvos, observados os r~qu.!.

sItos estabelecidos em le.I cO"'plementar~;

m---:--:------ '~... IIID/c0lil1l.,JDJJ"'''0Il1IJJ10----- --.

COMISslIo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAJolENTO E FINANÇAS

m---""'-----------.,.,O/ol".'II'Clclo - - --.

EMENDA Nll_,__
Incluir no Art. 1)2 I Item IV I do Substitutivo da C~

missBo do Sistema Tributário I Orçamento e Finanças.

• COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO,OR AMENTO

_--------------TUfO/~u.'''IC'Cio---------------,

~ "U:"."IO'~O"'ltflo"IJ'';OllllU,ú,-----------,

EMENDA 580179·2 A.".-------] rrr='Ap'F"l"~
~constituinte ANTONIO UENO _ ~ _-~
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JUS T I F I C A T I V A

! entendimento pacífico da jurlsprudencla dos tribunais nacionais, que

a Ie l complementar regulamentando disposições constitucionais deverá emanar do

Congresso Naciona 1.

SERVIDORES PÚBLICOS E EMPREGADOS, 5ERlIo DEPOSITADAS EM INSTlTUIÇQES

FINA."ICEIRAS SOB CONTROLE DA UNIlIO, OU DOS ESTADOS DA FEDERAÇAO, A FIM DE

PADVER RECURSOS PARA APLICAÇOES PRIORITARIAS.

Propõem-se pe 1a emenda o acrésc i mo do termo "federa1" t pa ra afas tar"se

as contínuas e reiteradas 'interpretações divergentes de orgãos municipais, que

tem disposto em seus Códigos TributárIos, uma série"de requisitos não existen

tes no Código Tributário nacional, obrlg~ndo às instituições de educação e as

sistência social a penosas e custosas ações judiciais para verem reconhecidos

os seus di re i tos.

.lJSTlFICATlVA

A PR~OCUPAçJlO DA EMENDA É DE ASSEGURARtRECURSOS FINANCEIROS PARA APLI

CAÇOES PRIORITARIAS. ESTE É O ALCANCE DA EMENDA.

A interpretação municipal, é merecedora de respeito, face à redação do

vigente texto constitucional, ora repetido, pela defesa que se faz na área mu

nicipal, de que as Imunidad~s do Imposto Territorial e Predial Urbano, Imposto

~obre Serviços de Qualquer Natureza e outras, por serem de competencla mun l c I>

pai, devem ser reguladas pela Lei IIuniclpal e não Federal. Adotado esta inter

·pretação. adviria o Inconveniente de diversidade de eens lçêes , requisitos e no~

mallzação, em prejuizo do funcionamento ef r e lente das Instituições ora p rct e 

gldas.

~..,.~"ov06J87

13, parágrafo 32, do
do Sistema Tributário,

..1ll'O. ~

Emenda modiricativa ao art:
Substitutivo- da Comissão
Orçamento e Finanças.

m------------'------ flITO/"''''I'n: ..c.iio ~ .,

EMENDA 550184-9
l!J DEPUTADO ROGERTO O' AVILA

r:"lr----------- 'Lu..-.o/CClIU'lI1o'.u.co.I".o ~

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

De-se à aHnea "b", do incIso 11 do artIgo &~, a seguinte redação:

" B-Templos de qualquer confissão reI iglosa, suas dependências Inerentes ao exe.!:.

dcio pleno de suas atividades e rendas provenientes do culto."

~-------__ 'LI..""'o/coaussio/IU8CO.ISsio -,

DO SISTEHA TRIBUTAR 10, ORÇAMENTO E FINANÇAS

.".,--------------- TIITO/oIUSTlrtCAÇio, --,

EMENDA 550182-2
(!J 7};-'P s».R Frl11l'rfIJ 'fif:"5

JUSTIFICATIVA

.,....--------- TlnD/~uST.,lcaç~o- ___,

~---------",l"".llO/COMI'lio/IUlco'r1uio -..

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIa, ORÇAMENTOS E FINANÇAS

O art. 1~, parágrafo 32 , do Substitutivo da Comis
são do Sistema .Tributário, Orç~men~o e'Finanças. terá a seguinte
redação: nA co?rança extrajudicial de créditos tributários da
União cabe a órgãos·próprios do Ministério da Fazenda."

JUS T I F I C A T I V A

Exclui-se o poder conferido, no substitutivo, aos
órgãos do·/linistério da Fazenda para cobrança judicial dos crédi
tos da União.

Ê de manifesta inconveniência, e sem par no Direi
to con:parado, que os órgãos do ~li~atério da Fazenda, que parti
cipam • do lançamento tributário, co~tituição do título executivo
e cobrança e~trajudicial, venham ainda.a at~ar na defesa de seus
~tos, atrávés das medidas coercitivas do processá de execução.

Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação
dos créditos da União deve prevalecer a visão normativa do fenô
meno tributário, própria à instituição afeita ~ obediência à

Constituição Federal c à lei de modo geral - o Ministério Público
Federal ..

Ademais a cobrança judicial dos créditos tributá
rios ~a União é apenas um a~pecto da representação judicial da
União, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo, ao Ministério Público Fe
deral, (arts. 102, parágrafo S2 e 103).

Além da ~nconveniência antes referida, o disposi
tivo emendado abriria exceção à unidade da defesa da União, com
evidente preJuízo para sua coordenação .

&"'01 ---,

"O templo de qualquer culto não é apenas a materialidade do edltrcio ...

Um edltrclo só é templo se o completam as instalações ou pertenças adequadas

àquele fim, ou se o utilizam efetivamente no culto ou prática religiosa 11 (Ali~

mar llaleeiro. Direito Tributário Brasileiro, \1991).

E inquestionável que a garantia constltuiclonal é dirigida à liberdade do

e}(ercício de culto em sua forma e expressão ampla, sem restrições de natureza aI

guma. Aliberdade de, manifestar religião ou crença ficará sujeita à limitação e

descriminação com a imposição de tributos sobre bens vinculados ao culto ou às

rendas de or i undas

Acatada a emenda, estarão as rendas provenientes do culto ao abrago da 

Imunidade, afastando-se as mais remotas ou eventuais manifestações de desc.rirni

nação, limitação ou intolerância para com "05 cultos de mino r i as!", afastando

se desnecessárias peregrinações ao poder judiciário na defesa de direitos tra

dicionalmente enunciados, mas nem sempre respeitados.

EMENDA 550183-1tJ DEPUTADO ROBERTO TORRES

Er-t:NDA AO PARECER 00 RELATOR

- ~-SE UM NOVA REDAçAO AO § ÚNICO DO ARTIGO 66:

n A DISPONIBILID~OE DE CAIXA É DE TODAS AS ENTIDADES SOBRE SEU CONTROLE

ou A ELA VINCll.ADAS I BEM COMO AS DOS FUNDOS DE PENSA0 DE TODOS O? SEUS
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA

coussxo DO SISD1A. TRIllUTÁRIo, ORÇAMENTO E FINANÇAS

-:>--==-==:..::..-====..:-=---.u'o.--------------

r:T--------------tIJTO/oIUI'''IC....,í,o----------------.

EMENDA 550187-3
[!1AUJO.--------------

..,..,. ----------TUtO/,""STlflC&çio----------------

EMENDA 550185-7
(!l lVt IEJE!.

EJENIA IlDITIVA

Dê-se ao Art. 46 do anteprojeto a seguinte redação:
Acrescente-se lIlI Art, 20 o Irdso IV:

IV - Vinte por cento dos iIIpostos lb qul! trabn 0$ 1nc1sas 1 e V e, cinco
por cento do~to de q.Je trata o 1nc1so IV 00 arUgo 13 ao FlRlo da R~
lIIIICiJlart;o dos Estados e 00 Distrito Federal pelas perdaS decorrentes da

nlIo 1ncl:l/lrcio ó:l ~roto ~lJ CjIJe t..~".a Q Ind&I l!I do ert. 15 1'lll5 el'JX'r~

çlles par.! o ext!.'l'iur, 00n caro de cut.."'OS benefíc10s 1nstltu!dos ea lei CO!
p1aIentar nas lIeSlIBS~.

3JSTIF"lCAÇM:

Perte das perdos da receita trilxJt!lr1a dos Estados exportadores é cee
pensacla pela trlbuta;;ll.. das ~~;;3es. e:r:tretanto, o deldo 11 d2scu"l2ru li

si!JÜflcatlvo para B1~ ~tado!l. Para esses casos tJIlresenta-se = légi

co e justo o ressarciMlnto l!'oil.:!1nnte a =t1tuiç.ão c!D Fuoc'o de Ressart:i::l.,n..

to de El.:por~~es.

O7l1anente, n§o se poderi exigir de Lhilo sacrifício em tal niwl ~ invl

biallze a sua adnlnlstr-..;;::c. Por 1s!;o optw-SI: e::I l!lr~ ap31!!S parcelas m
três 1qlostos da Lhillo. rntlora os rol (vInte por ~to) relaUv;:s à :u:r2<:<r.klc;~

m 1qxIsto de 1qmtoÇ11o e ti do 1rollosto oob:e operaçlles de créd1t.o, c.l·{:10 e se
lJJIO, SlIl8dos IIOS ~ (c1nco por cento) referEntes ao ~to s::t:re prx.:u:;s in

clJstrJatizados representelll valores slbstanc1a1s, n!lD lllSSIlre!!IlI inte.ir'::'021:e es

perdas dos Estados. Corr1gelD, pelo ll"UIOS, poxcla1:Iente a d1storçl!o, respcibxla

11 ~'dade de contr1bu1çilo da Lh1lJo.

Art. 46 .. Os furldos existentes na data da promulgação desta Cons
tituição integrar-se-ão de forma analítica nos orçamentos da União.

Parágrafo Onico - Serão extintos, no prazo de dois anos, os fun
dos que não se enquadrarem no "caput" deste artigo.

A redação sugerida é ma~s clara e atende ao princípio da un1veE
salidade do orçamento,ou seja, todas as receitas e todas as deEpesas

dos fundos estarão inseridas no orçamento da União. Aqueles que fun
cionam de maneira irregular terão duas alternativas: ou SE: 1n1.egrã.";l

de forma analít1ca no orçamento, isto é, tornam suas mOV1mentações f~

nanceiras transparentes; ou, caso contrário) serão extintos.

~--------~----------------_..

OSMIR LIMA

EMENDA 550188·1
l!J

rrr--------------nllTo/"u'T",tA~io------ ~

CD4ISSIW OOSSISTD\I\ lRIIJ,JTJ!oIUO lJll;IlIENTO E F'

r=T ---------- t [ l l 0 / " US t l f ICA,çio- - - - - - - - - ·

.-. 'L~II'''lO/co.. lssio/'u.CO...IUi.o---------___,

EMENDA 550186·5

Jus t 1 f i c a t i v a

Emenda Substitutiva ao Art. 19 alínea 111 e Art. 20 a

linea I letra C do anteproJ'eto dei ãa om ss o do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças.

e Nor
fomen

três por cento para aplicação nas Regiões Norte
deste, através de suas instituições oficiais de
to.

Art. 19 •••..••.••••
111 - trinta por ce~t~·d~·~;~d~t~·d~·~;;~~~d~çã~·d~·i~~~~t~

dos Estados sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços.

Art. 20I .

C -

Ambas as sugestões que descentralizam recursos, são no sen
tido de que, dada a solidariedade nacional necessária, formadora da.
uni~ade nacional e a necessidade~imperiosa de que estabeleçamos me-!
canlsmos de compensação das desigualdades, tirem-se as riquezas dos
estados e municípios ricos, para dá-los aos estados e municípios
mais pobres. Assim, providos de mais ;(recursos desenvolverdo a ~aú

de, a educação, a industrialização, a agricultura, de tal rormJ que

um dia, o mais ceco possível, eles também serão geradores de recur
sos.

Acrescente-.sa llO Art. 20 o Incho III:

ttl _ Dez por cento do produto dIl arree~ dos 1qlostos da sua lXJlllel:Lre1a

(Ut.. 13) Illl lrInlo de Ressarc1Jnento dos Estlldos e 00 Distrito Federal às per
das decolltilltes da n&o 1nc1d!ncla do 1qlOSto de que trata o~is.o llL Ilo Art.

1S, nas 1llqIllrtaçi5es para o exterior, ba cam de outros beneficios lnsU\:uic!Ds

por Lei COJplementar.

EJENIA llDlTlVA

.1JSTIJ'I~TIVA:

Recorhlcida 8 justeza do ressarcíalnto os Est&W:i exportadol'8S per SU3S
perdas na erret'a~~slJo lr1::utãr!a, ca::e estaDeleo:er lJI1 flRlD especifico pC=3

tal.
rnt:l:n'a essas pe:d~'\ ~C~ Va);lres aulto elc\"lItbs, n.;;Ua jl.:'SUf~!;3 q."-

se deixe a 1kI!1o rlCl:orovlda dos recursos necessários paxa atlOl~r 0:0 l.:1'JS ser..
vIços. Dessa fema optou-se por direcionar Illl f\rld() de rcs::arciJr.cnto de t; r>::-

taç~s~ dez por cento (1m) 00 total das rece1tas dos 1J,lXlSt.llõ .:J :;Õo;l

petb1c1B da LhillCl, valor ll1nda insufic1ente para re.uarc1t os Estados.

o paIs orecIsa desenvolver-se de forma maIs harmônica. in
vestindo.os ~ecursos gerados pelo esforço de toda a narão d~, rorm~
~ais e ultatlva. Y U u
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,.,., TUTO/JUSTIFICA;io,--------------------,

in
sen

de

Com a m~dida proposta, pretendemos sanar uma das
justiças que se cometeram com os municípios brasileiros, pois,
do eles OS principais produtores, não recebem os impostos base
sua produção, visto que, na maioria das vezes as empresas mantêm
seus escritórios comerciais em outras localidades, logrando o muni
cípio desta arracadação.

JUS T I F I C A ç n O

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças o seguinte dispositivo:

ARt.Fica a Empresa obrigada a pagar os tributos decor
rentes de sua produção e comercialização no Município base de sua
produção.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

§ Onico.- A União e o Estado reinverterão metade dos
tributos arrecadados no Munícipio gerador da receita.

EMENDA 550191-1
~ .UTO.

~ CONSTITUINTE JOSE MAURICIO

~--------------_'f.TO/.»~·tl,lc.çio---------------___,

~""----:-l~Q6 /87 )

IVO VANDERLINDE

SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIFICATIVA

Julga-se oportuno abrardar o texto constitucional proposto, Com
vistas a que se criem condjções para resguardar os fundos legalmente
existentes, ã data da promulgaç~o da nova Carta. Por outro lado, a
integraç~o aos orçamentos da Uni~o, a que se refere o presente dlSp~

sitivo, deve constituir objeto de legislaç~o especifica, por forma
a permltir que o Congresso Nacional, ao ratificar a manutenção de um
determinado fundo, na conformidade da proposta constante da letra
do mesmo artigo 46, regule os detalhes desta integração, observadas
as peculiarldades inerentes a cada um dos fundos.

"Art 46 - ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••..
a. integrar-se-~o, conforme dispuser a lei, nos orçamentos da

Uni~o;

D~-se nova redaç~o ~ letra "a" do Art 46.

,.-- 'LfNillIO/COIlISsio/SultolllllnÃo--- _

tJ

EMENDA 550189-0
tJ

EMENDA 550190-3
~ aUTO.

~ CONSTITUINTE JOSE MAURICIO

~ 'LLNAllro/COII.,sio/sUICOII'Ssio

~ Canissão do Sistema Tributário, Orçarrento e Finanças

EMENDA 550192-0
tJ CONSTITUINTE JOSE MAUICIO

,.,.,--------- 'U:Il'AlIiIIO/cO.",'io/su.cOlussio, ---,

COMISSnO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMETO E FINAÇAS

.,.,,.-- -----------TUTO/olUSTIP'IC,f,çio--------- _ .,.,--------------- uno/olunl',CA,.io---- -----,

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, o seguinte dispositivo:

ART. E da competência exclusiva do Congresso Nacional
a deliberação sobre a criação e extinção de qualquer Fundo ou asse
melhado, através de iniciativa de lei do Presidnete da República. -

JUS T I F I C A ç n O

A medida proposta ao Substitutivo do Relator, visa dar
aos parlamentares um dos exercícios das suas prerrogativas, na deci- I
são de matéria de significada importância para todas as camadas da
sociedade, visto que, os Fundos criados atingem duas partes: os que
pagam o determinado tributo para sua criação e os que beneficiam.

Portanto, a competência do Congresso Nacional na deli
beração de tal matéria, busca sobretudo uma democratização neste s~

toro
A proposta que apresentamos em forma de Emenda está

na necessidade de uma maior participação da sociedade através dos
seus representantes no Parlamento Nacional.

Ao feito, auguramos a lucidez do eminente Relator
tanto quanto dos nobres constituintes da prestigiosa Comissão.

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
00 Sistema Tributário, Orçamento e Finanças o seguinte dispositivo:

ART. E nula de pleno direito a alienação, sem autori
zação do Congress~ Nacional, de ações de propriedade da União re
presentat~vas ~o c~pita~ de sociedad~ anônima mista, que implique
na desnac~onal~zaçao, a~nda que parc~al, do capital da sociedade.

§ Onico.- De igual modo nenhum emprésttmo conven~o
ou assemelhado será contraído ou firmado ~elo Poder exe~utivo e em
presas Estatais sem prévia autorização do'Congresso Nacional.

JUS T I F'I C A ç A O

A porposta que estamos apresentando, visa garantir so
bretudo a lisura em toda e qualquer-transação que envolva as empr~
sas da desnacionalização do capital da sociedade.

A proibição de em~réstimos, convinio ou qualquer outra
forma asse~elhada de contrato firmado pelo poder executivo e Empre
sas Estatals.sem autorizaç~o.do Legislativo, está no que entendemo~
na prerrogatlva que os legltlmos representantes do povo têm de
legislar em matéria que atinge toda sociedade, portanto é necessá
ri~ que o texto constitucional assegure e resguarde o i~teresse pú
bllco.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.
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COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO? ORÇAMENTO E FINANÇAS
= PLU.lIUDlco.unÁo/.uICO..lJlio-----------,

EMENDA 580195·4 .u~.------
PJ CONSTITUINTE JOSE MAUR1CIO

1'":1----"------------- rufO'""u''''IC&;i.o-----------------,".., n:UO/..UllTl'IC"l;io--------- ~

EMENDA 580193·8f: CONSTITUINTE JOSE MAUR1C;~~'

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
do Sistema ~ributário, Orçamento e Finanças o seguinte dispositivo:

ARt. Fica estabelecida a obrigatoriedade aos bancos
de pagarem o Imposto Sobre Serviços aos Municípios onde detém suas
atividades.

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças o seguinte dispositivo:

ART.Fica proibido, por dez anos, a remessa de lucros
para o exterior e o repatriamento de capitais, bem como o pag~to
de royalties, ressalvados os casos de cooperação técnica de real 1~
teresse para o desenvolvimento tecno16gico do País.

JUS T I F I C A ç A O
JUS T I F I C A ç A O

Ã medida proposta, visa garantir aos Municípios, a
receita referentes aos impostos sobre serviços, onde os bancos de
tEm suas atividades.

E inaceitável que os Municípics não recebam os referi
dos impostos, pois, é' na sua sede que os bancos arrecadam a sua fon~

te de renda, portanto, esperamos o acolhimer,.o favorável a;esta pro
posição pelos nobres pares Constituintes. -

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1967.

A ninguém e licito ignorar a gravidade da crise brasi-'
leira, nem os problemas decorrentes da dívida externa e da remessa
de lucros feitos por multinacionais.

As reservas cambiais.prasileiras atingiram níveis
críticos, segundo confissão das autoridades brasileiras. Todos os
brasileiros, desde o setembro negro de 1982, vêm sentindo no bolso
as conseguências da crise. Está na hora de se exigir uma contribui
ção do capital estrangeiro, que afinal, poderá reinvestir seus lu
cros. Tal contribuição evitará que o País seja forçado, em pouco
tempo, a nacionalizar as empresas estrangeiras, para estancar a
sangria de nossas divisas.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

= 1UTO/olu'TI'I'...;io _

EMENDA 580196-2
f? CONSTITUINTE JOSE MAUR1CIO

1'":1--------------- TlITO/..uSTI'le.~io---------------__.

~""--''o9t06/ 6i!
m 'LUUlO/colI(,,,,ia/llulcOIf13,io

C- COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO,ORCAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580194-6
~ 'UTO.

~ CONSTITUINTE JOSE MAUR1CIO

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças o seguinte dispositivo:

ART. Os empréstimos compulsórios que não tenham sido
resgatados inteiramente, na data de promulgação desta Constituição
serão devolvidos cqm juros e correção monetária na aposentadoria '
morte ou incapacitação para o trabalho.

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissfto
~o Sistema Tributário, Orçamento e Finanças o seguinte dispositivo:

ART. São isentos do imposto sobre consumos especiais
os produtos que a lei classificar como mínimo indispensável à satis
fação das necessiqades normais das pessoas de restrita capacidade T
econômica.

JUS T I F I C A ç A O JUS T I F I C A C A O

A medida aqui proposta, é da mais absoluta justiça
devendo figurar no capítulo das disposições constitucionais transi:
t6ri?s da Carta em elaboração caso venha a ser acolhida pelos ~os
sos 1lustres Parlamentares na Assembléia Nacional Constituinte.

Em verdade, o Brasil tem apres~ntado um dos mais.ele
va~os índices de.intetvenção do Estado na vida econômica do cidad~~

seJa através de 1mpostos, taxas, emolumentos seja por meio da ins
.tituição de empréstimos compulsórios, numa cobrança em cascata
recaindo sempre sobre o já exaurido bolso dos brasileiro.

Oessa forma, de acordo com o texto sugerido de norma
constitucional, os empréstimos compulsórios que não tenham sid~ re5
gatados, integralmente, na data de promulgação da Carta de 1907 ~

serão devolvidos com juros e correção monetária por ocasião da apo
sentadoria, da morte ou da incapacitação para o trabalho dos con
tibuintes.

Trata-se, sem dúvida, de medida absolutamente neces
sária, já que o poder do Estado de fazer e desfazer, de por e dlS
por, não pode sobrepor-se ao interesse individual do cidadão, Que,
no caso específico do Brasil, vê-se obrigado, presentemente, a dar
entre quatro e cinco recolhimento do imposto de renda, o que não
pode ser admissível.

A carga tributária a'cada dia tem aumentado mais e
quem f1ca penalizado com o excesso de imposto cobrado é o consumi
dor. Seu salário hoje não consegue comprar os gêneros de primeira
necessidade, pois, a elevação de preços nas indústrias que o gover
no tem determinado, leva os comerciantes a repassar para o consumi
dor, o imposto que é cobrado dos seus produtos.

. A isenção do imposto que estamos propondo, visa funda
mentalmente garantir a soberania das pessoas de menor poder aQuisi=
tivo, para que possam comprar os gêneros de primeira necessidade.
Portanto, esperamos o devido acolhimento pelo eminente Relator e a
aprovação dos nobres Constituintes da Comissão.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1967.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.
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EMENDA 550199-7
f!"l AUlOIt

~ Constituinte WhLDECK ORNELAS

M--------- "Lcll1""lo/cOM".io/IUICO..IUio------------,

Comissão do, Sistema Trihutár!.o, Orçamento e F.lnanças
,...- .LU..'O/COIlIUioJ.UICO.lldo----------

~ COMISSRO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E fINANÇAS

EMENDA 550197-1
~ AUTOIt

: CONSTITUNTE JOSE MAURICIO

m---"----------- TUTO'olU.,lfICAÇlo---------------.,

,
sob

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e finanças o seguinte dispositivo:

ARt.ficam suspensos, pelo prazo de 10 (dez) anos
os pagamentos, a qualquer título, da divida externa, contraída
a forma de empréstimo perante instituições privadas.

§ Onico.- E obrigatória a imediata realização de Aud!
toria da dívida contraída, sob todos seus aspectos.

JUS T I f I C A ç R O

A moratória técnica, decretada pelo governo não resol
veu em nada a questão dos altos Juros cobrados pelos credores inte~
nacionais, salientamos ainda, que merece por parte do Brasil umã
posição definida de auditoria da dívida externa contraída no regime
autoritário, para termos dados concretos do montante da dívida.

O Brasil não pode aceitar jamais, que os credores in
ternacionais unilateralmente venham ditar, impor e especificar o
quanto devemos, sem uma discussão real e franca, respeitando a nos
sa soberania.

O exame cuidadoso e criterioso de toda a dívida é sem
dúvida, o que dará ao País, condições concretas para sabermos o que
devemos e porque devemos, como e onde foi empregado o dinheiro,

A constituinte, que tem o objetivo da reorganização '
jurídica, política, econômica e social da naçãb, terá de tomar uma
decisão corajosa, frente a este problema que agoniza o povo brasi
leiro.

A situação falimentar que se encontra o país,
"bolsões de miséria" e penúria do povo brasileiro, exige dos
tituintes uma tomada de decisão em relação ao pagamento da
externa.

com
cons

divida JUSTIFICATIVA
Embora o interesse do Legislativo seja maior em relação à

programação de investimentos, é indispensável que o orçamento compr~

enda todas as fontes e todos os usos, a fim de que se pozsa inclusi
ve analisar a sua viabilidade. Não basta uma inoformação parcial, r~

lativa à cobertura dos investimentos, embora apenas estes precisem
ser discriminados. De outro modo não haverá controle legislativo so
bre as estatais.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

~"JlTIOO~
I'F'Jo

.LI"'ilIllIO/CO""lio/IUDCONllliO----------] ~DafA~tJ ClJlI1issil'~ do Sfs~ema Tributário, Orçamento e Fimnças êvV0~ffiJ

EMENDA 550200-4m auTO"
r- Constituinle W~LDECK OrolELAS

r:-r--------- 'LCNÂl'll0/cOli(lllio/IUIlCOWIUio,-------__---,

CC'missãCl do SIstema TrihltáriC', Orçamentn e'Finanças

.,., ,C.,tl/oIu.l'IPICaçlo---------------

JUS'rIFIC1,TIVA
A correyão dos desequilibrios regionais existent~s no pais

e acumulacos ao longo do seu processo d~ forrnayão histól:ica requerem
e exigem que se dê um clara orientação dcr.ccntralizadorll P. dc~col'cc!l

tradora à matriz dos investi~lentos públicos federais.
Não b~sta reSionalizar os orça~entos da União. t medida que

assegurará a sua transparencia e a qua~tificação das aplicações. ~ m~

dida nccessfiri~, mas não suficie~te f~e ao objetivo de co-rrcçno dos

d~sequtlibr~os regionais.
~ propost~ abrange, a1náa assim~ apenas metade dos novos in

vesUmC'ntos, de modo. a nlio CllUSlr' pre:tu1::os ã conti,!uiuado do r%'oc:CS!\
global de- Ql(pansão da economi.'l hoje fortemente concentrada em peq\leno
pory5a do território nacional, quandO todo o- esp"ço nacional iã d~u

moS'trils" dG dispor de- oportullidlldcs de crosc1ml?nto o expMsno•.

JUS'l'IFIC1,TIVA
O objetivo da norma é claro: em primeiro lugar assegurar a

coerencia, consistencia e complementariedade dos orçamentos entre si.
Dai, possibilitnr a anulise e avaliação do conjunto dos orç"r:Qnt.os
e das decisões que devam ser tomadas a seu respeito, indcnpcndl?nte
mcnte e além da sua compatibilização com o plano pluriunuaJ previa
mente aprovado.
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~NDA 550201-2tJ "UTDR

~ Constituinte NALDr;C'l: OHNI::L1\S
,- -.,,- PLlHÂRIO/coWISSÃo/SUIlCO"ISSÃO _

li]
C CnmissâC' d~ Sistema Tributár1.o, Orçamento e Finanças

r.r---------------- n:no/"usTI'IC"Ç~O--------- -,

Emenda ao subst~tut~vo da comisaão
Sistema Tributário, OrçaMento e I'~

nanças.

Do mesmo modo, estabelece-se orientação quanto ã abordagem
regionalizada do desenvolvimento, de modo a que os programas e pTOj~

tos reflitam carenc~as e potencialidades, necessidades e aspirações.

Desta forma, busca-se dar um tratamento sistemático e orga
nico à questão do planejamento, que se constitui numa técnico cujo
concurso não pode prescindir um país de dimensões continentais e com
o nível de complexidade que já logrou alcançar o seu sistema produt~

vo.

Acresça~se ao Artigo 299:
§39 - Os orçamentos da União serão regionalizados, tanto em

relação às despesas correntes quanto às de capital, observando-se ri
gorosaillcnte a integração das ações setoriais face aos Obj~t1VOS ter

ritoriais do desenvolvimento, tendo em conta as peculiaridades de ca

da Região.
JUSTIFICATIVA

r.r----------- .UHAIlIO/coW.S3io/sUICOlfISsio---- _

EMENDA 550203-9
[J DEPUTADO VALTER PEREIRA

A reg~onalização dos orçamentos é condição fundamen
tal para assegurar transparencia e a quantificaçãO dos gastos da U

nião, sejam relativas a custeio ou inves timento. Constitui asairn
um avanço técnico que precisa ser incorporado pela nova Constitui
ção, tanto quanto mais quando se pretende polít~ca explicita de COe

reção dos desequilibrios regionais e acompanhamento Jegislativo das

ações governamentais.

.!.J

SISTEMA TRIBUTARIO on AMENTO E FINAN AS

o art. 21 passa a ter a seguinte redação:

nArt. 21 - A União repassará as quotas-par
tes devidas aos Estados e Municípios, no prazo não superior a 45
dias do recebimento do tributo.

EMENDA 550202-1
f?[_ Constituinte W1\LDECK ORNEL1\S
.., 'LlHARlo/coausslo/cUICOWIUÃO-----------,

Comissão de Sis~ema Tributá.io, Orçamento e Finanças.

Parágrafo Onico - Praticará crime
ponsabilidade a autoridade competente que descumprir o
no "caput" deste artigo •

de res
disposto

~"'.-u;J
O / 6 /

E'A"TIOO~
PFL

SISTF.~1A TRIBUTARI

JUS T I F I C A ç A O

A defasagem entre as datas de ~recolhimeoto

dos tributos e o repasse para essas unidades da federação, tem sI
do significativo e objeto de permanente preocupação e protestos.

Por se tratar de matéria de alto significado,
procuramos associar o seu descumprimento à prática de crime de res

ponsabilidade.

A presente emenda pretende garantir aos Es
tados e Municípios o repasse em tempo hábil, das quotas-partes dos:
tributos federais a que têm direito.

Justificação

1 - A tributação comulativa sobre a mesma operação, CO~

forme especifica o paragrafo 19 do Art. 16, caracteriza bi-tributa-

Art. 16, item II
Suprimir o i tem

EMENDA 550204-7
~
~ DEPUTADO JQSE TEIXEIRA

r.r---------------- TU TO! oIuST.Plcaçl o - - - - - - - - - - -,

Emenda ao substitutivo da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e

Finanças.
Dê-se a seguinte redação aos paragrafos do Artigo 28:

§19 - O Ptano plurianual, apt"ovado ~m lei, será regionali

zado, segundo as macro-regiões do país, e terá em vista promover o,
desenvolvimento nacional e eliminar as disparidades economicas e s~

ciais ént~e'as Regiões do País, respeitadas suas peculiaridades;
§29 - O plano plurianual de investimentos públicos explic!

tará dire~rizes, objetivos e metas ~ terá vigencia a parti f do segun
do exercício financeiro do mandato presidencial até o final do pri

meiro exercício do mandato subsequente, devendo ser atualizado a ca

da dois anos;
§39 - •••••••••••••••••.•••••••••••••••..••••••••.•••••••••
§49 - Em relação às Regiões, o plano plurianual terá em con

ta a distribuição da população, suas atividades, a existencia de re
cursos naturais e as potencialidades de cada área e subárea do ter
ritório nacional, com vistas à correção dos desequilibrios ~nter e

intrareg~onais existentes.
§59 - Durante a fase de tramitação do plano e áós orçamento

de que trata este artigo, os Ministros de Estado po«érão ser convo

cados a comparecer ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas Casa

e Comissões, para prestar esclarecimentos e sustentar as propostas

de suas respeotivas pastas.
JUSTIFICATIVA

Torna-se explicita, no paragrafo primeiro, a qu~stão da r~

gionaliz.:lção do planejamento e o seu objetivo: a unidade de trabalho

são as macro-regiões do PaIs e tem em vista corrigir os desequiljbr!

OS de desenvolvimento.
Estabelece-se igualmente que os planos plurianuais serão r~

avaliados pelo Congresso a cada dois anos, para ajustá-lo aos rumos
da econoMia e atualizá-lo face ao desempenho anterior.

",.. TUTO/.lunlnCAçio --,
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IUTOllt---------------

Art. 19 item 111

substituir a redação:

COMISSAO DO SISTE~~ TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

"".- TUTO/olUITI'IC&ÇÃO------------------,

r:;.---------- ,UNÁ'''o/cOIl''sio/IUICOIlISdo,-----------,

I'1'IErtDA 580207-1
tJ DEPUTADO JOSE TEIXEIRA

o

que é in~~iitavel do ponto de vista doutrinário. 00 ponto de'
prático, sobrecarregaria o consum1dor, isto é, o povo, que p~

mais caro pelo mesmo produto.

2 Do ponto de vista da fiscalização criar-se-ia verd~

deiro tumulto junto aq_contribuinte, pelo choque de f~scalização •
municipal e estadual em relaçãõ a uma mesma operação comercial da

qual resutaria tributo a ser pago.
3 - Este imposto, se criado, seria injusto para com

consumidor e injusto para com o contribuinte.

ção,
vista
garia

111 - Vinte e cinco por cento •••

Por

111 - "Trinta e cinco por cento ••• "

JUSTIFICAÇÃO

TEIXEIRA

A 580205-5

1 - O Imposto Sobre Serviços passou ã competência est~

dual. Nada mais justo pois, que, se decrescida a capacidade tribut!
ria municipal, inclusive com a proposta do Autor de eliminação do
Imposto proposto sobre vendas a varejo, se acresça sua participação

percentual no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
2 - No sistema vigente, a pRrticip;H:~n ml1nictfl~l 5ol,r'?'

O resultado da arrecadação do ICM é insatisfatória. Aumentada para
vinte e cinco por cento, como especifica o projeto, especialmente ,
incorporada ao Estado: a atual capacidade municipal de tributação I

de serviços é injusta para com os municípios. Por certo eles teriam
suas receitas reduzidas e não acrescidas como é desejavel.

COMISS/lO DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Art. 52 Parágrafo 12
Eliminar o parãgrafo, por inteiro

,.,.., TUTO/~USTI'IC.çio----------------__.

.- 'LI""IlIO/c:OwISlllÂo/sUICOlllssio-----------

l!J

JUSTIFICAÇIlO

,...., 'LUAllIO/cOlussio/sUDCOYIUio --,

, COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUT1\RIO, ORÇAHENTO E FINl\NÇAS

A proposição é incaceitável pelos seguintes m~

tivos
12) E de uso optativo, sem que sejam previstas'

as condições em que possa ocorrer e, portanto, arbitrário
22) Não se constitue em tributo, mas num adiei o

EMENDA 580208-0
tJ cosa TEIXEIRA

AUTll"---------------

nal a um tributo ,....,----------------TUTO'..USll'ICAÇio-----------------,

JUSTIFICAC'ÃO

Art. 19, Parágrafo Onico

I - apuradas quinzenalmente com base no 1mposto efetivamente

arrecadado em seus respectivos territórios; e

11 - creditadas, até o dêc1mo dia útil após cada quinzena da

efet1va arrecadação do imposto, em contas especiais, abeE
tas em estabelecimentos oficiais de crédito.

Munic!Parágrafo Onico - As parcelas de receita devidas aos
pios de que trata o item 11 deste artigo, serão:

Substituir por:

32) Não é definido o fato gerador, presumindo'

ser o mesmo do imposto sobre a renda, que resultaria em bi-tributa

ção.

Somos daqueles que defendem a adoção de mecani~

mos que resultem em maior receita para os Estados. Entretanto, temo

que nos ater à propriedade de tais mecanismos e à proteção do contr!

n

42) A base de cálculo seria confudida com o fato

gerador, visto que o percentual recairia sobre o imposto devido, ou

seja, só pagaria imposto quem já deve imposto.
5~) Estariamos colocando o povo brasileiro, já

tão massacrado por impostos, a ser provavelmente o único povo do

mundo a pagar imposto sobre. imposto devido.
62) Diferente é a participação direta do Estado

sobre o produto de arrecadação do imposto sobre a renda e proven
tos', conforme o Autor sugere quando questiona o disposto no

Art. 20

EMENDA 580206-3
tJ DEPUTADO JOSE TEIXEIRA

r:-l.---------- ".tN....lo/co...sslo/.u.CO..I"lo-----------,
OMISSAO DOS SISTEMA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINAN .AS

,.".., TUTO/JUSTI'lcaçÃo------------------,

Art. 24

Eliminar, por inteiro

JUSTIFICACÃO

Proposta decorrente da que foi feita sobre o item 11

1 -

2 -

A participação dos Municípios no produto de arrecadação do ICM

deve ser feita com base nQs valores efetivamente arrecadados em
seus respectivos territórios. O uso de critérios diferentes de~

te não tem servido como instrumento de redução de desigualdades,

mas estimulado O alheiamento do poder municipal do processo de
arrecadação e fiscalização do ICM. A melhoria do desempenho da

máquina arrecadadora do ICM só poderá ser obtida, em volume s~

tisfatório, pela motivação e participação maiores do poder local.

Por outro lado, ·os Municípios têm sido prejudicados pelo proces

so pouco eficiente de cálculo sobre sua participação no produt~
da arrecadação do ICM. .

t necessário, P?is, norma rigorosa que estabeleça, como era na
origem, rapidez nos cálculos e imediata entrega, aos municí
pios, das parcelas que lhes caibam na referida arrecadação. -

do Art.16
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EMENDA 580209-8
I!JC JOS~ TEIXEIRJI.

5PUTlDO~
PFT, j

t ri t o I'cdc ra I r cs s a rc í mcntô.; por parte dà Uní âo , rc í a t i vo d d i f c rcnç a

('ntre o vdlor des.ds opelaç~es e o das in~ortdç~es tributadas na uni
.Iac.le f'cde ra t I ..a que as p romovcr-, "

"" .,U.N."'lo/eouls~lo/su"c:OMIISÃO _

CO~ISS~O DO SISTEMA TRIBUTf\RIO, OnçA!lliNTO E FINANr.AS
"" TI:.TO'''USTI'U: ..Ç;.O -,

Art. 20

Substituir a redação, por:

Do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de
qualquer natureza e do Imposto sobre Produtos Industrializados, a

União distribuirá:

I - calculados sobre o valor efetivamente arrecadado no re~

pect~o território:

a) aos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Distr!
to Federal: 20t (vinte por cento);

.b) aos Estados do Sul e Sudeste: 10% (dez por cento);

11 calculados sobre o valor remanescente:

ai 18,5% (dezoito inteiro e cinco décimos por cento) ao

Fundo de p~rticipação dos Estados, do Distrito Fed~

ral;

b) 22,5% (vinte e dois inteiro e cinco décimos por cento)
ao Fundo de Participação dos Municlpios;

c) 2% (dois por cento) para aplicação nas regiões Norte e

Nordeste, por intermédio de suas instituições oficiais
de desenvolvimento regional.

Parágrafo Primeiro - Tratando-se de saldas para outros ~~

lados, a distribuição relativa ao Imposto sobre Produtos Induslri~

lizados a que se refere o item I será [eita a crédito do Estado des
tinatário.

Parágrafo Segundo - Para efeito de cálculo da entrega pr~

cessada na forma do item I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do

imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente a Est~

dos, Distrito Federal e Municlpios, nos termos do disposto no Art.

18 e no item I do art. 19.

Parágrafo Terceiro - Do montante referido nas letras ~ e

~ do item I deste artigo, os Estados entregarão aos Municipios vinte

e cinco por cento.

JUSTJFICl\.@

1 - A participação direta dos Estados no produto de arrecadação do
Imposto de Renda é tão justo quanto ã participação no produto do
Imposto sobre Produtos Industrializados.

2 - ~ bem verdade que, por justiça tributária, deve-se admitir que
esta participação seja sobre a efetiva arrecadação nos limites
do território estadual, no caso do Imposto de Renda, mas que se
leve em conta o estado éonsumidor e não o estado produtor, quan

do se tratar de produtos industrializados. As razões são óbvias.
Se ocorresse o contrário, estariamos implantando o mecanismo de
transferência de renda do Norte e Nordeste para o Sul, quando o

correto deve ser o contrário.

JU5TIFI CAÇ'I\.O
A participaçdo dos Lstados e c.lo Distrito Federal no esforço de e~

po r t aç âo não pode ser objeto de penalização. Ao contrário, se a expor,
td,~O faz pdrte da politica nacional, a Unlio deve estImular a4ueJas
un r dade s f'e dc rn t í vas I ou, no mínimo I ressarci-las das per-das dcco r rcq
teso

De outra palte, em vista do mecanismo de d5bito e cr5dito, ~mclu

sire nas operaç~es ~nterestaduais, nem sempre o Estado exportador 5

,quem se beneficia com ol renda gerada nas exportações. Ele, muintas v~

ze s , apenas suporta cr5ditos fiscais relativos a i1nposto pago em outro
Estado produtor.

J~n conscqu~ncid, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar
essas dlstorções.

Porém, as Impo r t c çê cs sobre as quais incide o imposto representam

rc:;sarcimcnto natur~l dessas perdas, em rnzão disso, o abatimento pr~

posto.

l!~:;-----------.. lt:N""Il)/CO... ssio/s".CC.N.S::rio _

~missão do Sistema Tributprio, arcam. e Fin:m,as

r---~ê~:~-:::-~~daçno ao '~:::;"I::'O~K':Ã~·:t. 12 e suprima-se seu §19,

lenumerando-se os parágrafos seguintes:

"Art. 12 - Disposiç50 legal que conceda isençio ou beneffclo
fiscal de qualquer esp5cie terá seus efeitos avaliados pelo Poder Le
~islati\'o competente, durante o primeiro ano de cada legiSlatura."

JBSTI FI CAÇÃO

A redação do Anteprojeto agrava significativamente a situação
atual pois, na pr~tica, torna irrevogável dirante quatro anos, todos
os beneficios concedidos.

Assim, mantida a redação do Anteprojeto, como ficariam tOd~IS

as isenç~es concedidas ao final de um governo'

Por outro l;ldo, a redaçno relativa ao §19 pratillamente anula
as denmis disposições do pr5prio artigo, ou seja, representa uma im
posi,do lnjustlficada ao legislador ordinário.

Os beneficios e incentivos fiscais sempre seria declarados co
mo necessários por quem deles se apropria, embora isso nem sempre cal'

responda ã reaLí dnde . Dificil será comprovar, ou não, obj etivamente,
n necessidade.

EMENDA 580210-1 ..". _rr üeput ado Osvaldo A. Bender

___________ PLlN...IO/CONI5SAo/sue:olllsIÃO----------;jcr Comissão do Sistema Tributário, Orçam. e Finanças

crp~~;~"' -:J
tJ~97~;; ;;J

EMENDA 580212-8
(iJ AUTOIlC Dt!PUTADO IDSEN PINHEIRO

1":1'-----,------ .Lt:NAIlIO/coWlssio/.u.CO.. ISSio -,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

=----------------TllllTO/olUSTI'ICAÇio -,

DE-SE NOVA REDAÇÃO A ALINEA "a" DO ITEM II DO § 99 DO ART.15:

tl.ro/Ju"YlflCAÇÃO J
[

Dê- s e nova r cdaçâo da letra "a" do a t em II do § 9 9 do art. 15:

"a) sobre op~rdç~es que destinem ao exterior produtos industriali
zados , definidos em Lei C~mplementar. assegurado aos Estados e ao Di~

"a) sobre operações que das ta.nem ao Exter~or produtos industriali

zados, defin~dos em lei complementar, assegurado ao Estado, ao

D1strito Federal exportadores ressarC1mento relativo às perdas
decorrentes da não Lncadê nca a 11.



JUSTlrICIIÇJi.O

In1cialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industr1a11

zndo é e x t remame nt.e amplo. cumpr~ para uma melhor adequação dos !a 
tos à tributacão, deixar a cargo de le1 c1mplementar a sua de!1n1cão.

11 nova redação V1sa compensar os Estados que efet1vamente conlr1 

buem para a obten~ão dos 1nd1spensáve1s saldos positivos na balança /
corncrc1al do País, mas que com 1StO têm sofr1do perdas na arrecadação

do tributo rclat1vo às operaçõ$s com o Exter10r. Impõe-se, por 1SS0 •

por questão de just1t"a, a ação da um ão nos termos propostos pela no

va redação, considerando-se que os benefícios resultantes da entrada

de divisas se espra1am sobre toda a econom1a nacional e que está nas

mãos da União a poli t.a ca cambaa L,

v-Comissão do Sistema Tributário. orçamentoe Ananças e 061

§ 49 - Do montante refer1do no 1t~m IV do art. 19 os Estados entrega

rào aos MUQ1clp10s vinte e cinco por cento, observados os.crité

rios estabelec1dos nos 1tens I e 11 do parágrafo único do art1

go 19.

JUSTIFICIIÇJi.O

As emendas propostas V1sam urna harmonização dos diversos dispos1ti

vos tendo em v1sta a 1nstitui~ão do Fundo de Ressarcimento das perda

por saldas par" o exterior com imunidade. Por outro lado, COIIO as per

das são também dos mun1clpios, a inserção do § 49 ao artigo 21, visa

corrigir tal desvio tributár10"atr1bu1ndo-lhes participação no Fundo

de REssarc1mento.

EMENDA 580213-6
(=l DEPUTADO IDSEN PINIIJ:IRO

õ.I====-=-=--::-::---:::- I'LI"'."IO/cOllllssio'.UICOMIDSio- __,

, OMISSÃO DO SISTE~~ TRIBUT~RIO, ORç~mNTO E FINIINÇIlS

~pa~T1DO~
PMDIJ

EMENDA 580215-2
~DÊ~UT~D;-R;;SP-I·DÊ·m:;·TO.....----.-------~---""] tJ' PMÕ~·n --]

t:::-éõ~iI~êiDOSiSTE;IA ..T~Iü'ü.f."ÁRi'õ·;oilÇi\MENTõEFÍNilNç1\s-1 f:õ9;~~787]
J':"1r-

TUTO
' oIUSTI' ICAç:.iO -,

ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 20 O SEGUINTE ITml:

111 - dez por cento do produto da arrecadação dos impostos da sua

competcncia (art.131 ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e
do Distr1to Federal às perdas decorrentes. da não 1nc1dência

do imposto de que trata o item 111 do art. 15, nas exporta 

çõcs para 01 Exterior, bem corno de outros benefIcios 1nstitul
dos por Lei Complementar;

JUSTIFICAÇÃO

Reconhec1da a justeza do ressarcimento aos Estados exportadores /

por suas perdas na arrecadação tributária, cabe estabelecer um fundo

especIfico para tal.

Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justif!

ca que se deixe a unfão desprovida dos recursos necessários para ate~

der os seus serv1ços. Dessa forma optou-se por direcionar ao fundo de

ressarC1mento de exportações apenas dez por cento (10%) do total das

receitas dos impostos de competência da Un1ão, valor ainda insu!icie~

te para ressarC1r os Estados.

_________________ TE.TlI/~u!a'nlc.c;.i.o---_·--------

ACRESCENTE-SE 110 IIRT.20 O SEGUINTE ~TEM:

III - vinte por cento dos impostos de que tratam os itens I e V

e cinco por cento do imposto de que trata o item IV do artigo 13

ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal pelas

perdas decorrentes da não incidência do imposto de que trata o
item 111 do art. 15 nas exportacões para o exterior, bem corno de

outros beneflc10s instituídos em Lei Complementar nas mesmas ope

rações.

JUSTU'ICAÇJ\O

Parte das perdas de receita tributãria dos Estados exportadoFes

é compensada pela tributação das importações. Entretanto, o saldo a

descoberto é significativo para alguns Estados. Para esses casos /

apresenta-se corno lógico e justo o ressarcimento med1ante a consti

tuição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exig1r da União sacrifício em tal ní 

vel que inviabilize a sua adm1nitração. Por isso, optou-se em dire-'

cionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os vinte /
por cento ( 20~) relativos ã arrecada,ão do imposto de importação e

ã do 1mposto sobre operações de crédito, cárnbio e seguro, somados /
aos C1nco por cento (5%) refer~ntes ao 1mposto sobre produtos indus

tria11zados representem valores substanc1ais, não ressarcem 1nteir~

mente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a

distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.

EMENDA 580214-4
P:DEPUTADO ROSPIDC NETTO

r:-r----:;:-----=-=-= ~lt:NÁRIO/CO.. ISSÂo/IV.CDIl133io--------,..,..-__,

• ·OMISSJi.O DO SISTE~~ TRIBUTÂRIO, ORÇAMENTE E FINANÇAS

EMENDA 580216-1
crs-~I\'ldor ,ros~ F0!1nça

r:-r---------- 1'1.ul""lo/cOIlI'slo/sU8COMIUio --,

, Conussão <lo Sr s t.cma Tr i bu t iir-i o , Orçam. e Finanças
,.,.., n:nO/.tusTI'ICAc;io ,

ACRESCENTE-SE NO ARTIGO 21, NO § 19, O ITEM IV E O § 49:

IV - regular os cr1tér10s de d1stribu1ção do Fundo de Ressarcimcnto

previsto no item 111 do art. 19, de modo que o seu montante se

ja distr1bu1do proporc10nalmente à perda de cada Estado e d

Distrito Federal, não podendo nenhum part1cipante receber me 

nos que C1nco déc1mos por cento e ma1S de quinze por cento d

valor total do fundo;

r.l-----------------TUTO/.lUSTIPICAÇ.i,O----------------,

Dê-se nO\',1 redação ao "caput" do art. 12 e ao seu § 19 :

"Art. 12 - Disl'os1ção legal que conceda isenção ou benefícid

fiscal terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legislativo competente,

dural\t~ o prim~1ro ano de cadd legislatura."

"§ 1 9 - Caso a mDnutenç~o da isençio ou beneffcio seja tida c~

mo l\~ccss5ria e houver capacidade financeira da entidade tributante

para suport5-lu, a norma legal seri renovada, parcial.eu totalmente."
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JUSTI FI CAÇÃO
A dlSpOSlÇ:iO constante do Anteprojeto vina agravar, injustif.!:.

cuJament~, aatual situação pois, de fato, tornaria irrevogáveis ;odos
os benefícios vigentes, durante quatro anos.

Alerta-se, também, para o fato de as isenções e os benefícios

conceJldos ao final de um governo s6 poderem ser revogados, de acor

do com o Ant cp ro je t o , ao final do mandato do seu secessor.

Quanto dO § 1 9 , os benefícios sempre serão declarados como ne
cessários por qurm deles se apropria. o que nem sempre corresponde i
l~alidade. Difícil será comprovar ou não, objetivamente, a necessida
de. Esse impasse somente será resolvido se também for levado em con

sid~raç~o a situação flnanceira da entidade tributante. ou seja. a
c~p~cidade de concessdo e/ou mahutençio dos benefícios e incentivos.

renda ou proventos, além de ficar jungido aos princIpios da lega~idal

de e da anterioridadq deve obedecer um prazo mínimo - 90 dias - para
o início de sua vlgência. Tal circunstância dã aos contribuintes ra-
zoável garantla no sentido de não lhes ser atribuIda tributação de

um momento para outro sem as devidas cautelas de previsão. Por Qutro
lado, o chamdo princlplo da ~nualidade que, no momento se restringe a
lnstituição ou majoração de trlbutos no ano anteior a sua vigência, I .
alnda que seja no dia 31 de dezembro, sofre alteração conceitual, poré
com malS eficiência aos objetivos de sua lnstituição -- dar aos contri
buintes um prazo mínimo para a sua adequação aos novos ditames trlbu
tários, sem embargo de suas necessidades e programaçõês.

~~~ 550ª.~7·9
fTSENADOR JOS~ rOGAçA

""'TO"------- ---,
~A 550219-5
crncl'utado Telmo Kirst

____________ "LIN'~'lI/c:cuussio/.U.COIllI"io----------__,

~omissão do Sistema Tributário, Orçam.' e Finanças
. TEXTO/.luSOT1fICAÇio --,

----------.------ TlXTO/olU\TlfIC/lçio--- ---,

:m:-
D~-SE NOVA REDAÇÃO AO ITEM V DO ART.13 E ACRESCENTE-SE O § 12 AO
ARTIGO 15:

IIV - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a tItulo

ou valores, exceto quando relat1vas a sardas de mercador1ils

consumldores flnals ( art.15, § 12) ".

§ 12 - A base de cálculo do lmposto de que trata o item III compre

enderá o montante pago pelo adquirente, inclUlndo acrésclmo
flnancelros ( art.13,V).

JUSTIFICAÇÃO
O imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sobre o v~lor

total pago pelo adquirente. Ora, a venda a consumidroes finals, atra

vês de crediárlos, de cartões de crédito e de flnanceiras, tem enseJ

do um permanente desvlo da base de tributação dos Estados para a Unl

ão, tendo em vista o diferencial de alíquotas entre o imposto estadu-

I aI e o lmposto sobre operações flnanceiras. Aliás, tal sltuação tem

propiclado uma séria de diSCussões judlcials. A medlda proposta Vlsa
definir o exato alcance de um e de outro impos tI).

Por outro lado, a proposição virla corrlgir uma flagrante inJust!
ça hoje eXlstente, pois grandes empresas, dada sua expressão econômi

ca-financeira, têm condições de 'instituir empresas de crédito e finan

ciamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual I
parte do preç~ de venda, ao passo que o pequeno empresãrio não dispõe
de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a trlbutação integral do impos
to sobre mercadorias.

D~-se nova redaçio ao artigo 23:

"Art. 23 - Os ,benefícios fiscais vigentes na data da promulga
ç~o desta Constituição, dentro de noventa dias, serão avaliados pelo

Poder Legislatlvo competente, sendo conslderados extintos os que ex
pressamente não forem convalidados."

JUSTI FI CAÇJlO
Uma nova ordem institucional deve vir dotada de espírito ino

yador, especialmente quanto a efici~ncia e i correção de circunstãn

Clas danosas ao desenvolvimento e ao bem comum. Inda mais quand~ re
presente benesses para alguns em detrlmento da maioria. Assim, é fun
d~mental que com o advento da nova Constituição tudo seja revisto o

mais rii}lido para que os fatos. as necessidades e posições, e spe caal >

mente no que diz respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento

Jurídico-institucional. Se a Constituição alterará toda uma estrutu

r~ institucional de tienefícios fiscais (conv~nios, leis estaduais,

l~is federais, leis ~omplementares, decretos-leis), estes devem ser

im~dlatamente revoga?os ou, então, examinados, reavaliados pelo Po
d~r Legislativo competente.

~TnTo/"u'TI'IC.&Çio------ ---------,

Dn-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, excêto quando relativas a saídas de mercadorias

a consumidores fi~is ( art. 15, § 12 )

l!1 rLIHl"IO/cOIIISSÁa/.UICONISSio

êCO~IISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO,ORÇ.E FINANÇAS

Q'''''TIDO~I
l'~mR

[il-OAT'~~ O!Y 06/87

auTOA----- _!ÉMENDA 550220-9
tJDEPUTADO NELSON JOBHI

D~-SE NOVA REDAÇÃO Â ALíNEA "c" DO INCISO III DO ART.79:

"c) antes de decorridos noventa dias da publicação da ze spactn.va
lei ti.

..,.., TUTO/Ju:lTInc...ç:\o - - - - - - - - - - - - - - - - --,

r:-.---------- PLlN .."IO/cOUIS,Io/IUICOIlIt,io----------__,

, OMISSÃO DO SISTE~~ TRIDUTARIO, ORÇAMENTO E FINANCAS

EMENDA 550218-7
tD~PUTADO TELMO KIRST

JUSTIFICAÇÃO

Os impostos devem estar sujeitos ã observãncai mínima de um pra
zo para inicio de sua vigência. Assim, o imposto sobre o patrimônio,

§ 12 - A base de cálculo'do imposto de que trata o item

111 compreenderá o montante pago pelo adquirente, incluindo acrésci

mos financeiros. art. 13, V-l
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JUSTIFI CATIVA

o imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir sohre
o valor total pago pelo adquirente. Ora, a venda a cons unudorcs f i nn íh

atraves de crediários, de cartões de credito e de financeiras, tê~

ensejado um perma~ente 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 d í s cus s ê cv
judiciais. A medida proposta visa definir o exato alcance de um e de
outro imposto.

Por outro lado, a proposição viria corrigir uma f Lugrn nt.o

injustiça hoje existonte, pois grandes empresas, dada sua expressão
econômica-financeira, têm condições de instituit empresas de crédito
e financiamento subs idiárias, ro t í rnndo da incidência do imposto es
tadual parte do preço d~ venda, ao passo que o pequeno empresário
não dispõe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributa~ão inte
gral do imposto sobrc mercadorias.

imposto muito mais complexo e,também, oneroso. A redação proposta visa
reduzir o número de alíquotas e torna-las uniformes~ apesar de poderem
variar, de região para região, as mercadorias que a elas estarão sujel
tas.

Em contrapartida, os novos tempos exigem ,maior autonomia para
os estados, porém, através da cooperação e participação, por isso a
transformação das deliberaçõ~s colegiadas de impositivas para autoriz~

tivas." Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadua
Sugere-se, também, a supressão das letras "a" a "f", dispcnsji

ve í s ,

r:T--------- 'LEN""IO/cOIlUlsiolsUICOIIISsio---------_

t"bOMISSi\O DO SISTEt~A TRIBUTÁRIO, ORÇAI~ENTO E FINANÇAS

~Dê-se nova redação à alínea "A" do item II do § 9º do Art. 15:

tributa<la

""--------------- TUTO!"'USTlfICAÇÃO.-- ---,

Dê -se nova redação ao § 69,ao item 11 do § ll,suprima-se o
79 e renumere-se os seguintes, todos do art. 15:

" § 69 - As alíquotas internas e de exportação de que trata o
item 111 serão fixadas pelo Senado Federal e serão uniformes em todo
o território nacional. Nas operações e prestações interestaduai s 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 Esta

dos 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 propostà objetiva alcançar os seguintes princípios:
1. participação do Estado de destino em todas as operações e

prestações interestaduais;
2. uniformidade de alIquotas em todo o território nacional

(p.ex.,alta,media e baixa);
3. definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos

àquelas alíquotas pelos Estados, de forma colegiada e regional;
4,. maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concede

rem isenções e demais benefícios fiscais, órgão colegiado dos Estados
apenas 05 autorizaria a fim de evitar guerras fiscais.

Com efeito, de acordo com a siatemática atual, mantida pelo
anteprojeto, todos os estados não industrializados sofrem significati
vas perdas, pois:

- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de
outro estado;

- nas compras de fera de es t ado , por contribuintes, mas de
mercadorias destinadas ao uso e consumo e, até, ao ativo fixo;

- nas compras governamentais, inclusive de municípios, reali
zadas fora do Estado; e

- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é

~".IITIDOJ
'pMDJ~

CONISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇo E FINANÇAS
r:T--------- ..LtH.\Rl0/CONI"io/'UICO.,I"io__.,.- ~

EMENDA 550223-3
f:DR1'UTADO NELSON JOBIM

D~-SE NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 23:

Art. 23 - Os benefícios fiscais vigentes na data da promul
gação desta Constituição, dentro de noventa dias, serão avali ..dos pe
lo Poder Legislativo competente, se~do considerados extintos os que
expressamente não forem convalidados.

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 da lei complementar a
sua definiçãr

A nova redação visa compensar os Estados que
~fetivamente contribuem para a ob~enção dos indispensáveis saldos posl
tivos na balança comercial do País, mas que com isto têm sofrido per 
das na arrecadação do tributo relativo às operações com o exterior. I~

põe-se, por isso, por questão de justiça, a ação da União nos termos
propostos pela nova redação, considerando-se que os benefícios resulta~

tes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia nacional e
que está nas mãos da União e da política cambial.

r.r---------------TUTOhuSTlrlCAÇio---- --,

"a) sobre operações que destinem ao exterior
produtos industrializados, definidos em lei 

omplementar, assegurado ao Estado, ao Distrito Federal exportadore~

ressarcimento relativo às perdas decorrentes da não incidência".
JUSTIFICAÇÃO'

fl-'''Il:TIOO~
I'~mll

&UTOA------ _

COMISSÃO DO SISTE~L\ TRIBUTÃRIO,OR .. E FINANÇAS

eMENDA 550221-7
~UTADO NELSON .JOllHl
I":"lr--------- 'LfHâ"lo/eolollsslo/cU8COIl.3131io, -,

b Estado de destino não participa da tributação.
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributaria

e ,principalmente , do ponto de vista do constribuinte, o estabelecimen
to de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada estado, torna esse

Uma nova ordem institucional deve vir dotada de espírito
inovador, especialmente quanto à eficiência e à correção de circun~

tâncias danosas ao desenvolvimento e ao bem comum. Inda mais quando
represente benesses para alguns em detrimento da maioria. Assim, é
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fundamental que com o adv~nto da nova Constituição tudo seja revisto
o mais rápido para que os fatos, as necessidades e posições, especial
mente no que di~ respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento
jurídico-instituci'Onal. Se a Constituição alterná toda uma estrutu
ra institucional de benefícios fiscais (convinios, leis estaduais ,lei.
federais, leis complementares, docretos-lois), estes devom ser imodi.
tamente revogados ou, então, examinados, reavalidados polo Podol' 1.0

gislativo competente,

Assim, mantida a redação do anteprojeto, como ficariam to
das as henções concedidas ao finai de um governo ?

Por cutro lado. a redação relativa ao § 1 9 praticamente
anula d5 demais disposições do próprio artigo, ou seja, representa
UlIlil llllposição injustificada ao legislador" ordinário.

Os be~eíícios e incentivos fiscais sempre serão doclurados
como necessârf os per quem deles se apropria, embora isso nem sempre,
co rresponda â re al í dade , Difícil será comprovar, ou não, objetivamen
te, a necessidade.

eMENDA 580224-t
SnpUTADO NELSON JOBHI

IUTOJl------------- ~ ..AJlTIO.jYlll1l

itlTo/olUSTl'IC1Çio---- ....

JUSTlFICAHVA

As emendas 'propostas visam uma harmonizaç~o dos divérsos disposl
ti vos tendo em vista ~ instituição do fundo de ressarcimento das per
das por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, com as
perdas são também dos municípios, a inserção do §. 4~ ao art. 21 cisa
corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes participação no fundo
de ressarcimento.

ACRESCENTE-SE NO ARTIGO 21, NO § 19 O ITEI~ IV ,E O § 49:
IV - regular os critérios de distribuição do fundo de ressarcirne!!

to previsto no item 111 do art. 19, de modo que o seu montanle seja
distribuido proporcionalmente h perda de cada Estado e du Distrito Fe
deral, n~o podendo nenhum participante receber ~enos que cinco por. ce!!
~o e mais de quinze per cento do valor total do fundoi

§ 4~ - Do montante referido no Item IV do Art.19 os Estados .en
tregarão aos Municípios vinte e cinco ~por cento,observados os critérios
estabelecidos nos itens I e 11 do parágrafo Único do art.19.

~'A"rIO"~
ftDB/RS

fJ-·...~
09/06J8?I

!.J f'LUilll,O/C:OUlS.sl.O/,ul;OUIUIo

CO~i5S50 do s:stemo Tributa~io,orçamento e Finanças

tiMENDA 580226-8
~ AUTOl!

~T!TU!fllE NEI.SON .10fl!t~

,A disposição constante do anteprojeto víria'a agravar, in
justificadamente, a atual situação pois, de fato, tornaria irrevogE
vel todos os benefícios vigentes, durante quatro anos.

Alerta-se, também, para'o fato de as isenções e os benefí
cios concedidos ao fipal de um governo so poderem ser revogados, de
acordo com o anteprojeto, ao final ,do mandato do seu sucessor.

Quanto ao § 19 , os bcnoi'ícios sempre seriio declarados cama
necessários por quem deles se apropria, o quo nem sempre corresponde
ã realidade. Difícil sera comprovar ou não, objetivamente, a necessi
dade. Esse impasse somcnto s~ra resolvid~ se também for lexado em
consideração a situação financeira da entidade tribut'ante, ou seja,
a capacidade de concessão elou manutcnç~o dos benefícios e incentivos.

JUSTIFICATIVA

Dê-se nova redação ao " caput " do art. 12 e ao seu § 1 9 :

Art. 12 - Di~p'osição legal que conceda isenção ou boneííci
fiscal terá seus e;eitos avaliauos pelo Poder Legislativo compc t cnt c ,
durante o pr-íme i ro ano de cada legislatul·a. ,

§ 19 - Caso a manutenção da isenção'ou benefício seja tida
como necessá~ia e houver capacidade 'financeira da entidade tributante
para suportá-la, a norma legal será renovada, parcial ou totalmente.

lI[ ,~IN&Rlg/c:c:lNlldo/IUlc:OIll.do

[-cOMISSÃO DO SISTE~IA TRIBUTÁRIO, onç, E FINANÇAS
= TUYO/oIU'TIrICÕ&çlo----------------,

~ nno/oluITIPluçio---------------,

tTI;""r.g0:J
PMOFl/115

~'''.~09/0GJ8?
•
Comiss~o do Sistema Tributário,Orçamento e Finan

EMENDA 580227-6til ~u.,o"
CONSTITUINTE NELSON JOBIM

~""~ou o~.LEJ

~ '580225-0
•DllPUTADO NELSON JOBIM

'I.INA'IUD/CO&iI..lo/.U.COyluJ~--...:..------

PJcomSSl\O DO SISTIiMA TRIBUTARIa ,ORC. E FINANÇAS

l~grm!AJ~m~~~ __ ,.•.-------------,

D&-so n01(a redação ao " caput " do art. 12 e suprim;J-so
seu § 19 , renumerando-se os parágrafos seguinte~:

Art. 12 - Disposição legal que conceda iS'lmção ou henefÍ
cio fiscal de qualquer espécie terá seus efeitos avaliados pe t o pode'r
legislativo competpnto, durante o primeiro ano de cada Iegislatura.

JUSTIFICATIVA

=-------------'tU"'""uITlrfc.çio----- .,

ACRESCENTE-SE, AO ART. 20,0 SEGUINTE ITEM:
~II - Vinle por cento .dos impostos de que tratam os itens I e V

e, cinco por cento do imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal pelas perdas
decorrentes da não incidência do imposto de que trata o item III do
art_ 15 nas &xportações para o exterior, bem como de outros bcn,rí~ios

instituídos em Lei Cbmplementa~ nas mesmas operaç~es.

JUSTIF'ICATIVA
A redação da anteprojeto agrava ~ignificativamonte a situ!

~ão atua~ pois, na prática, torna irrevogáveis durante quatro anos

tadoS' os benef!c~os concedidos.·

Parta das perdas de receitas tributária dos E~tados exportadores
á compensada pela trib~taç~o das importagaes. Entretant~, o saldo a
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descoberto é significativo para alguns Estados. Para esses casos apre
senta-se comJ lógico e justo o ressarcimento m~diante a constituição do
fundo de Ressarcimento de Exportações.

Obviamente, não se poderá exJgir da União sacrifício em tal ní
vel que inviabilize ? sua administração. Por isso, optou-se em direci~

nar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os vinte por ce~

to (20%) relativos à arrecadaçãJ do imposto de importação e à do impo~

to sobre operações de crédito, câmbio e seguro, somados aos cinco por
cento (5%) referentes ao imposto sobre produtos industrializados repr~

sentem valores substanciais, nãp ressarcem inteiramente as perdas dos
Estados. Corrigem, pelos menos, parcialmente a distorção, respeitada a
capacidade de contribuição da União.

De outra parte, em vista do mecanismo de débitos e créditos, in
clusive nas operações interestaduais, nem sempre .0 Estado exportador é
quem se beneficia com a renda g~rada ~as exportações. Ele, muiÇas ve
zes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em outros
Estados produtores.

Em consequencia, há que se instituir mecanismo capaz de eliminar
essas distorções.

Porém, as importações sobre as quais incide o imposto represen
tam ressarcimento natural dessas perdas, em razão disso, o abatimento'
proposto.

..,.,-------~--------'tITO/olUSTlfIC..Çi.O---------------__,

EMENDA 580228-4
PJCONSTITUINTE NELSO~ JOBIM
..-T--------- 'LEIII.."lO/c:OUIUÃO/IUOCONIUlo-----------

f:comissão do Siste~a Tributário, Orçamento e finanças

~"''''';-]'rMnfl/RS

~-....~
~09 106J8?

EMENDA 580230-6li] AUTOA

éCOSNTITUINTE NELSON JOBIM
r.-r--------- PLUAnloICo...."io/'u.COUI3Sio --,

Comissão do Sistema Tributário Or am~nto e financa~

f:J-'....'I00:J
PMOB/RS

r:-r ------TEXTO!olUSTlflCAÇÃO-------------------,

~ ACRESCENTE-SE AO ART. 20 O SEGUINTE ITEM:
111 _ dez por cento do produto da arrecadação dos impostos da

sua competência (art. 13) ao fundo de Ressarcimento dos Estados e do
Distrito federal às perdas decorrentes da não incidência do imposto de
que trata o item 111 do art. 15 nas exportações para o Exterior, bem
como de outros benefícios instituídos p~r Lei Complementar;

JUSTIFICATIVA
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores I

por suas perdas na arrecadação tributária, cabe estabelecer um fundo

específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justi-

fica que se deixe a União desprovida dos recursos necessários para
atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por direcionar ao fundo
de ressarcimento de exportações apenas dez por cento (10%) do total
das receitas dos impostos de competência da União, valor ainda insufi

ciente para ressarcir os Estados.

INCLUA-SE UM SEGUNDO PARAGRAfO NO ART. 5Q , PASSANDO O PARÁGRADO
ÚNICO PARA § l Q :

§ 2Q - A devolução do empréstimo compulsório será efetuado em
dinheiro, cujo moniante corresponderá ao seu poder aquisitivo real, em
prazo não superior a cinco anos, contados da dáta de sua instituiç~o ,
permitida, mediante opção do contribuinLe, automática compensação do
valor a ser devolvido com qualquer dégito seu para com a pessoa de di
reito público que o instituir.

JUSTIFICAÇllo

A falta de parâmetros para a devolução pode transformar o empré~

timo compulsório em verdadeiro imposto, seja por efeito da inflação
seja p~r prazos exageradamente longos. Por outro lado, existindo a
certeza da devolução do valor arrecadado devidamente corrigido, reduzi
rá-se-á a natural repulsa do contribuinte a esse tipo de intervenção.

Er PLUAruo/C:ONlsdo/cuaC;OUlSsÃO

~miss50 do Sist~ma Tributário Orçamento

~DA 580231·4
flCON5TITU!NTE NELSON JOBIM

AUTOIt- _

~r&lIll'IDO~

. MB/R';

~..,.~
09/06J8?

JUSTIfICAÇllo

Dê-se nova redação ao artigo 18:
"Art. 18 - Pertence aos Estados e ao Distrito federal o produto

da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qual
quer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer'
título, por el1s ou suas autarquias, fundações e empresas públicas:"

A redação do Anteprojeto restringe-se à noção tradicional de Es~

tado, quando no tempo presente do desenvolvimento econômico~social a
ação tipicamente estatal realiza-se, igualmente, através de novas for
mas de organização jurídica. A redação proposta adequa o Sistema Trib~

tário Brasileiro à realidade atual.
de

ex
aque
dec0I.

Comissão do Sistema Tributário Or amento

A participação dos Estados e do Distrito federal no esforço
exportação não pode ser objeto de penalização. Ao contrário, se a
portação faz parte da política nacioryal, a União deve estimular
las unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das· perdas

rentes.

rer TEXTO/olUST.fIC ..Gi.O-----------------,

Dê-se nova redação da letra "a" do item 11 do § 9Q do Art.15:
"a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrIa

lizados, definidos em Lei Complementar, assegurado aos Estados e Dis
trito federal ressarcimento, por parte da União, relativo à diferença
entre o valor dessas operações e o das importações tributadas na unid~

de federativa que as promover."
JUSTIFICATIVA

r:-r--------- 'LEII.:"IOIc::O.ll.sslo/sUICOIlIUÃO-----------,

EMENDA 580229-2 &U"ft--------
lil CONSTITUINTE NELSON JOBIM
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EMENDA 550232-2
tJ CONSTITUINTE NELSON JOBI:·'·'

~ 'LUlÁJlIOICOUI'sio/sUICOWIUlo---------_--,

Comissão do Sistema Tributário Orcamento e Finan as

l:"'PM'AflTI00;=J
PMDA/RS

EMENDA 550234-9 4.'••------_-
l? CONSTITUIilTE NELSON JOl1'M
,--,.--- 'LtMARIO/t:ONIUÃO/:Ulcololl:nlo-----'-------,

Comissão do S~stema Tributário Or e Ft fin~ ~

de

!.J
SUPRIMA-SE OS INCISOS IV e V DD ARTIGO 7º:

JUSTIFICAÇÃO

Fazer consta na Constituição que é vedado "imprimir a tributo
efeito de confisco" é completamente supérfluo e até contraditório com
àspectos conceituais de imposto. Tal vedação ensejará demandas infind!
veis quando se tratar de uma execução'forçada, por parte do sujeito
ativo, no sentido de carrear aos cofres públicos receitas de impostos.

Por out.ro lado a vedação " estabelecer pr í ví.Léq í o de natureza pro!?
cessual para a Fazenda Pública em detrimento de contri~uiDte". além de
dúbia, fere uma garantia que visa assegurar ao Poder Tributante buscar
privilegiadamente os recursos devidos em nome do interesse público.Além
do mais, à Constituição reservam-se instrumentos mais gerais e abran
gentes e, conseqüentemente, duradouros. O dispositivo é limitativo ao
poder de tributar.

No art. 15, dê-se nova redação ao § 6º e à alínea "h" do item 11
do § 11, suprima-se o § 7º e renumere-se os seguintes:

"§ 6Q - Em relaão ao imposto de que trata o item 111:
"! - resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços

seus ~embros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operaç5es e pre~

tações interestaduais e de exportação;
"11 - nas operações e prestações Jnternas, salvo deliberaç~Q em

contr~rio dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto na
alínea "g" do item II do § 11, nenhuma unidade da Federação estabelec~

rá, direta ou indiretamente, alíquota. inferior às que o Senado Federal
fixar para as interestaduais;

"IlI - nas operações e prestações interestaduais a aHquota int~

restadual corresponderá sempre à parcela do tributo atribuída ao Esta
do de origem, cabendo ao Estado de destino a tribytação da diferençar~

sultante da aplicação da alíquota interna;
"IV - nas operaç5es e prestaç5es interestaduais realizadas dire

tamente 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 presta
ç5es interestaduais."

JUSTIFICAÇÃO
A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destina de inúmeras

operaçõe~ interestaduais, tais como vendas diretamente para consumi
dor final, compras realizadas por contribuintes de mercadorias para
uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamen
tais não contribuintes do imposto.

JUSTIFICAÇÃO

r:-r TUTO/olusTlrlc..~ÃO---------------_,

~ D~-SE NOVA REDAÇÃO 1\ ALÍNEA "c" 00 INCISO III DO ART. 7º
"c) antes de decorridos noventa dias da publicação da respectiva

lei."

Os impostos devem estar sujeitas à observância mínima de um pra
zo para a sua vigência. Assim, o imposto sobre o patrimônio, renda ou
proventos, além ficar jungido aos princípios da legalidade e da an:e
rioridade deve obedecer um prazo mínimo - 90 dias - para a sua vigen
cia. Tal circunstância dá aos contribuintes razoável garantia no sent!
do de não lhes ser atribuíd~ tributação de um momento para outro sem
as devidas cautelas de previsão. Por outro lado, o chamado princípio da
anualidade que no momento se restringe a instituição ou majoração de
tributos no ano anterior a sua vigência, ainda que seja no dia 31 de
dezembro, sofre uma alteração conceitual, porém, com mais eficiência I

aos objetivos de sua instituição -- dar aos contribuintes um prazo mí
nimo para a sua adequação aos novos ditames tributários sem embargo de

suas necessidades e programaç&es.

f);'UTI00:=J

PMDR/RS

[!J-otT4~
~09 10(J/l?Comissão do Sistema Tributário Or . e Finan as

,..,..,--- 'LuÁItIO/eololl'li.o/luacoNISSÃO----- -,

-------------4UTOIt----------- _
PJCONSTITUINTE NELSON JOBIM

r:r---------------nno/.rlJSTIFICA;ÃO-------- -,

Ora, é de fundamental importância a participação do Estado consu
midor em todas ~ operaç5es interestaduais, do contrário estar-se-á
c~nsagrcndo uma discriminação totalmente inadequada.

De fato, no próprio Anteprojeto, o artigo nº 11 veda aos Estados
e ao Distrito Federal estabelecer diferença tributária entre bens e
serviços pm razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as d;sposi
ções agora emendadas conflitavam abertamente com esse princípio, ao
per~ttir uma tributação reduzida em diversas operações e prestaç5es com
m~rcadorias e serviços oriundos de outros Estados, em detriment.o daqu~

les produzidos dentro de suas fronteiras.
As emendas dos demais itens representam uma adequação das dispo

sições constantes dos §§ 6º e 7º do Anteprojeto, além de se prever o
disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das alíquotas nas
operações e prestações interestaduais.

PJ-'''JlTlllO~

~PI~DB/RS

r.r---------- 'Lltl.....,o/éoIlIS'Ão/IUDCOU.'do-----------,

comssno 00 SISTEI!'A TRI!lUT~R!O OR r.r~ENTO E FINI\NCAS

EMENDA 550233-1 t.TO.--------
tJ CONSTITUINTE NELSON JOBIr~

EMENDA 550235-7
tbEPuTADO I~AURrc~o UASSI:R

r.r~-------- 'LlNÃluo/cOllIUio/IUICOYllSio----------..,

• COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTIIRIO? ORÇAMENTO E FINANÇAS

r::'l,.--------------- n:lTo/.rUSTIrI~;io--~~-----------__,

EMENDA ADITIVA
Acrescentar,como § único do artigo 69 do Substitutivo da

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, o que se segue:



~único - A Comissão Especial Mista Permanente do Con
gresso Nacional "Tará ampla a revisão, até cento e oitenta dias após a
promulgação de_ta Constituição, de atos, instruções, resoluções, por
~arias e out~os instrumentos do Banco Central,Conselho Monetário Na
cional e Comls~ão ~e Valores Mobiliários, destinada a mant~-los, modI
ficá-~os 7 eX!lngul-los, na medida em que hajam violado disposições 
constltuclonalS e a legislação yigentes. Caberá às empresas ressarCl
men~o dos prejuízos causados a sócios e acionistas.

JUSTlF~ÇAÇÃO

"Duran'te a vigência do regime autoritário, o Banco Cem
traI, o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores MobiliE~
rios atentaram, continuadamente, contra a economia e o direito de
propriedade. A situação perdura na Nova República. são os entulhos
dos quais ainda não estamos livres. Damos como exemplo, dentre os
muitos, a Resolução n9 56, de 19 de dezembro de 1986, da Comissaõ
~ou Caixa) de Valores Mobiliários, com sede no Rio de Janeiro, sepu~

do a qual as empresas de capital aberto poderão reduzir em mil por
cento o número de ações ordlnárias e preferenciais nominativils, com
evidente lesão ao direito de Eropriedade dos acionistas, direito e~
se asscl\ul'ado pela Constituiçao Federal, Código Civil, Código Cor:"r
cial, Codigo dc Pr-ooesso Civil, Código de Processo Penal e Lei c1.1S

Sociedades Anônimas Beneficiadas pelas medidas, as empresas ressarci:.
rão sócios e acionistas dos prejuízos havidos.

v-Comissão do Sistema TrfbutáJfo. orçamento e flnanças e 067

JUSTIFICAÇAO

Se houve recebimento a maior do imposto de renda, não
se justifica que a devolução ao contribuinte do excedente venha a
ser parcelado, para pagamento em mais de um exercício financeiro. A
demais, não se justifica que a devolução se opere sem o acréscimo de
juros e correção, porquanto o governo utilizou o dinheiro no inter
regno, e fez rendê-lo na aplicação. -

r;r--------- I'LlNÀmaICQMlui.O/SeJOCOIl1S5i.o _

COMrSS~Q DO 5ISTE~1A TRIBUTARIa, QRCAMFNTO E FJNANCAS

I!J
EMENDA ADITIVA

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
r:-r--------- 'l.fN""10/çOIlISSi.o/SU.CO"I~sio ----.

l!MENDA 550236-5
f:J DEPUTADO 'MAURICIO NASSER

auTo"---- _

Acrescentar como § 52 do inciso V do artigo 13 do 5ubs
titutivo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, o
que se segue:

§ 52 - Estão isentos do pagamento do imposto de renda
somente os que a lei fixar como salário baixo, os aposenta~os pre
videnciários e no serviço público civil e militar, os maiores de ses~

senta e cinco anos, e os beneficiários de pensão.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ADITIVA

Acrescentar, como incisos VI e VII do artigo 72 do Subs
titutivo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, o
que se segue:

VI - A União proporá ao Congresso Nacional a c_ iação ,
a extinção ou as a~terações de Tri~utos, a vigorarem apenas no exercí
cio financeiro seguinte em que foram aprovadas.

VI! - Adotar-se-á o mesno regime para a cr~ação de em
préstimo compuls6rio, exceto quando em caso de calamidade pública, lü
ta armada interna e guerra externa, com fixação de prazo de pevoluçâõ,
e garantia de juros e correção monetária.

A lei estabelece, a cada ano, qual a faixa salarial
que, em vista da inflação, fica isenta do pagamento do imposto de
renda. Mas, a isenção preClsa atingir também o aposentado pela Previ
dênc\a Social e pelo Serviço Público, assim como os maiores de ses
senta e cinco anos de idade, como prêmio às contribuições que deram
durante toda a existência, e pelo fato de que os proventos da aposen
tadoria sofrem um decréscimo em relação ao que os aposentados perceb~

am quando na ativa. A viúva e os filhos menores também devem gozar
do mesmo benefício, porquanto, na maioria dos casos, têm na pensão r!
cebida a sua única fonte de renda, para sobreviverem.

ror-:-:-----;:------ 'LU."III/COIlIUio/IUlc:OMIUio.-=-=_--------..
CG1ISSÃO 00 SISTEMA TRIBUTÁRIO, lXlÇAl-ENTp E FINANÇAS

JUSTIFICAÇAO

Pretende-se a garantia de estabilidade econômico-finan
ceira da empresa, evitando-lhe d surpresa, no próprio exercício em
curso, de novos e pesados ônus, provindos de tributos e empréstimo~

compulsórios imprOVisados.

-ÉMENDA 550239-0
l: COOSTITUINTE WJIU.lJR DE LOCA

AUTOIt- _

!1t1ENDA 550237-3
PJ DEP~TADO MAURICIO N~~;ER
-:T"--------- PL[IlAlUO/COWI'do/SUICOIlISSio-------- _f!l COMISSAO DO SISTEMA TRlBUTAAIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

BeIJA AOITIVA AO ARTIGO 13 00 SU3STITUTIVO DA lD4ISSÃO 00 SISTEMA TRIBUTÁRIO
ORÇAM:NTO E FINANÇAS. '

Art. 13 - C~ete a união Instituir ÍJI1XIstos sobre:
1- •..••••...•.

11 - •••.••••.••

III - ••••••••••

IV - ••••••.•••
V - •••••••••••

VI - Os produtos minerais Q.Je serão distribuidos entre ela, os estados e os lIlJni
cipios.

JUSTIFICATIVA

~---------------tEno/olunlflcAçio----- -,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como § 42 do artigo 13 do Substitutivo
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, o que 'se s~

gue:

"§ 42 - Fica proibido p parcelamento na devolução do
imposto de renda, devendo ser ela feita no exercício corrente da de
claração, com juros e correção.

O suhso~o e as riquezar, minerais nertenceo à União. Cabe a ela autol:izar a ati
vid'Jd" míneral ,

OPoder conc"dente não pode ficar alhe to ao impor,t,) que incíde sobre o produto
da aLivictade decorrente de um ato que legalmente lhe cOlnpete;
Ominério extraido é uma riqueza e notencfatmenta di,~i,ui e tendi, a :;sgotar-se e,
em consequêncía, desta attvi,ja,1e extr.•ti.a, resulta dano'; irreparáveis, mormente
ambilmtats, ao lad', do probleoJ socía; que é comum verificar-se sempre que há o
esgqtamento da jaü'1a.
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.JJSTIFI:A iIVI:\

Art. 19 - Pertencem ao l"4;nlcípio:

emenda aditiva ao Artigo 19 do SUbstirutivo da Cooissão do Sistem~ Tributár'io,
Orç~nto e Finanças.

1:\0 !nstltuir o IIIOOS~O sobre Mine'".lÍs e entreçrr a responsahí i tca-íe da arreca
dação à União, facer ser ela a oroorfetér ta da jazida, não é justo deixar
sOlllP.n~e a el'3 o produt'l deste trt"uto.
O projeto se insere dentro do espârfto da distribuição justa e eq'Jânime dos

tributos arrecadacos pela União.

Por outro lado o minério gera:10r do tribut.o é extr.•l,jo do solo p.)rtencente ao
Município qUI! é, adema.ís , a '~ntidade infra-e:;taduill a suport,r tOc!llS os possívei
danos resultantes dessa ext.raçãru escavação p,'rman'1nte du solo de rodn' a torná

lo lmprestã"el para outras .ltividades produtiv1s e poluição d"co.",en~e da 'Qiner

ção e benefi~ia'oento do minério etc.
~ conun que a produção míner.rl imil()1hJ à administração pública municipal encar-

gos in'Jsitados e díspendíostssfmos , sem no entanto ser IJmpensada CO"l uma

devolução com;latível jo tributo corresponde.tce.
A prcposta inclui-se dentro dos princípios de 'lut )I1Oo1\ia e va~orüação do muni

cípio •

JUSTIFICATIVA

FlflDO-:JaUTOIt'--- _
EMENDA 550240-3
!TIL trJIlSTITUINTE WA!.MlJt DE .LUCA

I ..

II ..

III .

IV - Quarenta e círco por centu do irrçostll sobre minera ts.

rn,---=------ .LlNÂ..lO/co.llUJD/.UICDlIlllllllio- ~

lnlIS.')/(O 00 SISTEMA. TRIBUTÁRIO, llRÇAM::NTO E FINANÇAS

~_-------- ,LlN.\Il\O/cow"do/IUICIUlllSio-----------,

lnlISSÃO 00 SISTEMA lRI8lJTÁfUD, OOÇAM:NTO E FINllNÇAS

..... TuTot"'UITI'lcaçÃO-----------------,

Emenda aditiva ao § III do art. 64 do Substltutiv'l da canissão do Sistema Tribu

tário, Orçamento e Finanças.

EMENDA 580243-8 .UTO.-------
tJ lXNSTITUINTE ~IAL~ DE LUCA

o minério gerador do' tributo é extriido do solo pertencente ao MunicíJi" que é,
actenais, a'entidrlde_inrta-estadIJal a suportar todo'; os possfvsds da.11s re3ulta:1
tes dessa extração: Ilscav'3ção permanente do solo de loodo a tomá..lo imprestável

para outr>iS ati ..idades produti'/a,;, polJição decorrente da minera:;ão e benef'rcf a

menta do minério, etc .••
If COIlUlll que a produção mineral imponha à 'ldmtnistraçãn pública munJcipal enca:g,)·

lnusi~ados e disP,mdiosissilllo.1S, no entanto, ao reverso de esta ser compensada
por Une: devolução com;latível do tributo oocresponoente, atualmente , o Estadl) que

fica com setenta por ,:e1~0 do seu total, cedendo às ITlJllicipal1dades acenas ví itc

por cento.
A proposto! Incluí-se dentro dos princípios de autonomia e valocí zação do nlUni

cípIo.

~A 580241-1
"OíNSTITUINTE WALKR DE LUCA

.- .LU.ÁI:IO/COIlIlJlo/IUICOIlI.lão,-- _

l!J lnlIssIíO!Xl SISTEMA TRIBUTÁRIO, alÇA/oE.'ljTO E FINANÇAS

1':'1,--------------TIITO/.lunl'IU;io,-----------------,

Bnenda aditiva ao Art. 66 do SUbstitutivo da CoIIlissão do Sistema Tributário,

Drçsnento e Finanças.

Art. 66 - ..

§ lI! - As disponibilidades de caixa da lhião serão .
§ 2!! - Reserva-se 0011 exclusividade as instituições financeiras públicas a desti

naÇão, por ação direta, dos recursos gerados e geridos pela lIdministração públi

ca.
JUSTIFICATIVA

If privilétJI'J odioso deixar nas mão de instituições financeiras privada." recur
sos pr?venientes de lmpo,]tos, ~ributos, taxas, contr íbuíções soefaís , quando sa

beeos qUE' o gO'ler~o necessita destes recursos, não apenas para prover suas nece,!
sidades adlinistrativas, c"'.oo .~mbém pa-a prOou-Jver uma polIticil fi'1B:1ceira que

atenda ao socí aI e c,lmbata a usura.

Art. 64 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ lI! Esta proibição se-estende II rede bancária em territó-

rio nacional para atividade:, lucrativas de emresas que fazem remessa de lucros

para o exterior.

JUSTIFICATiVA

A emenda visa a reduzir a descapita:.t -ação da economh nacional, vítima de tan

tas sangrias no cassado. Consti tui ·..erjad.!lco 1:-:im3. a rede bancária coletar as

economias de um ;laVO, onde morrem de fome 300.000 crãanças por ano. oara formar
capttal c!ll giro a empresas que remeterão os lucros de suas atIvídades para o .;x

teríor, Esse ne:Jco~onia~.isro responsável pelos terríveis dramas em que jaz mer

guJhai}J todo o terceiro mmdo , necess lta desaparecer.
Quando terminou a segunda guerra mundial, o Japão emergia como uma naçãn totat
mente destruída. O Pentágono poderia transfor,ná-lo numa coãônía, alHndo-s:l às
quatro famílias oligárquicas e estabelecer osmétodo'; tradícíonaís de repressão.

Preferiu desfazer os cllngll1met'ad,)s, prorover a reforma agrári3, fortalecer os si
dícatos operários e estimular unia econonía oacio"aU,ta, dot,ndo o país de uma

constituição democrática. Ho~e. 90% da popu~ação intr:g"a ;) cta-ise média. l).Jem dá
testelTlJnho Insuspeãto é o Oiretor Presãdente da :;ony. Aldo Morita, em seu recen

te best selIer - Mede ln jap'l1.
'No E;iSil, o modelo econõníco tradicional que se prete"d'l perpetuar' reduz 'U a
cla'1se médi'.l a 10%, os bolsões de misédil se ampliaram, há UQ empenho na Assem
blé ta Nacional Constltul nte em cl<lstruir as ~n,;ituíções como a siderurgia nacional,

a Pctr,Jbrá", o mooooólio estatal da C'llnlJra de ó~eo, o conceito dI! emprcs.l

CO~TITlJINTE WALMJR !JE LUCA

nacional e outras vértebras da espinha dorsa 1 e arrombar todas as portas da na
ciona Udade.

Nesta elll'.lnda procura-se deter o arcomba'fll-nto dos banc'ls. Os Pnrtidários do entre
guismo total argumentam com a possibilidacl<~ de represálias das nações que sofre
rem re',trições, impelJindo os bancos bra ..lleiros de operar no exterior.

[:J..------------- AUTO"

....---------------TUTO'..USTI''' ..CIo------ --,

1":'1--------- 'LtNÃ"IO/COWISlÃO/SUICOW."io -,

CCt-lISSIIo 00 SISTEMf1 TRIBUTÁR:O. ORÇAlolENTO E FINANÇAS

aurol--------------

Bnenlla aditiva ao Art. 20 do Substitutivo da COOlissãa do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças.

Art. 20 - A lh!ão entregará:
1- •....•..••••....•••••..

II - ••••••••••••••••••••••
III - Ao Estado 45il: (quarenta e cinco por cento) do Imposta Sobre Minerais.

IV _ Ao lU1icípl0 45X(quarenta e cinco por cento) do rmp';;;to.sobre minerais.

f!J '......./""...1.100.""...10

rousslíO !Xl SISTEMA lRIBUTÁRIp, OOÇAloENTO E FINI\NÇAS

EMENDA 380242-0
f!l trJIlSTITUHTE WALMOR DE LUCA

....r---------------- TUTO/"ulT"IC'çio----------~----~



v. ComIssão do Sistema Tributário. orçamento e Anançll5 _ ~9
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• COMIssAo DO SIST. TRIBUTARIa, ORÇo E FINANÇAS

oMéxico, o Pel'U, a França e outr.os paIs/!s que flze,'am re';trições, permanecem li

vre'l, Iloh numa gUf'rra eco"ômir:~ com o terceiro mundo onde se encontra as maté
rillS pcim.ls ~ o nercado consimídor , o sistema capitalhta ccrrer í a o risco de ser
substituido pel, mundu sodallsta, com) ocorreu na China, no Vietnam, na IIfric~,

em Cuba e na Nica:áglla. O ridit:.dismo li" di;e1ta qUIl e,;tá destruíndo ,]S institui
ções nacionais na .'sSI!m'lléia Na::!"na! const i tuinte, eln v~rd"dll, furtalece a ex
trema e';querda e coeurcva a vel'add,ld'l da ~e';:' que I\fons" Arinos sustentava já em
março de 1960, em di'lclJri., no S"n"dll red,'rat: "O mal do conservadorismo reacíoné
ri" é llstar fora do tempo e não ':ompr~endel' isto. Não I;om;nee"der que, OlJ aceita
remo,; e proeoveremos ' a e'/olução da democrac La par" seus no,·o~ Nm:lS, 0'1 a estran
gularemos, estabelecendo ditaduras de direita nari sur.tentarmos priJilégi"s incom
patIvels CO", a nova Ilrd.'m do 'nundo. Até agora nenh'JIll do~ povos IatIno-amerfcano-:
nenhum - eucepcu IlO colapso consti~uc101'a1. no ~arto da nova democracia,"
As ditaduris de direLta I;eill si,1'J fa~als ao si,;tema ,:anit~llsta.

A el"end'l de';tin"da s impedir que IlS gr~ndes monop6lios intern"c!o.,a.',s se I,lPllde,'e ,
por seu imensll podeI' de persuasãc, das mi,'gu~da'l econonías nacionais recclnídas na

rede' ba,):árla, é npena,; .JIlla p"dra a mais nos '1licerces de unn d'llll')Craci.3 ma:s jU!
ta e mais estável par] o Bra,;ll.

Cabe lembrar que os estouros da Delfin, COl'lla Bra:õtel, Ha/lpa, Colméia, Habitasul,

oecred-Indenendênci,lt e a f,d~ncill da" in~tituJ çães privadas como os Ilancos
sulbra'llleiro, Comind, AuxUi,lr, entre outros causaram graves prejuizo·) ao te
souro nadonal.

~' inadmissível que caiba ']0 Go"'~rn" e, em ';on~equêncta 11 SOCi'ld.ld.' arca; com os
nr~juizos da incompetência .: sob:etudo da de'lone,;tid.lde que tem provocado, com
frequência, imellSlJráveir. preju:zo'l ao nO'/O brasileiro.

EMENDA 580245·4 J r: ;;~:..,---.,
prs;;~~c:r Constituinte IRJIM ·~'~'·.::~~I~V~A~-_-._-_'__________ ---J

r D
"' - --,

Cll! P6/BV

Ttllof,lÚI1I',Uljio-----------------,

EMENDA 580244·6
(!l lnISTI1UINTE WALf.Ol DE LOCA

AUTOII--------------

Acrescente-se ao item IV do Artigo 13 o seguinte Parágrafo:

parágrafo Onico. - O imposto sobre produtos industrializa
dos não incindirá sobre veículos, máquinas e equipamentos rodoviários
adquiridos pelos Municípios, para uso próprio.

JUSTIFICAÇ!i.o

v

.1UATIF'ICATIVA

.".,. TUTO'JUltlfJC..çIO- --,

r:r;;;.""-J'w06/a

Cabe frisar, finalmente, que a imunidade ora proposta a
favor dos Municípios é yma antiga e justa reivindicação ga Frente Mu
nicipalista, entidade de âmbito nacional que conhece profundamente as
aspirações e as necessidades das administra~ões locais.

Esperamos, portanto, seja acolhida a presente emenda, por
, I -

quanto constitui medida de grande relevância para o desenvolvimento e
o progresso econômico-social dos Municípios brasileiros.

e por demais conhecida a situação de penúria financeira dos
Municípios brasileiros •

Além de ser contemplados com poucos tributos, a grande mai~

ria dos Municípios não é dotada de estrutura econômica suficiente para
lhes p~oporcionar, através dos impostos de sua competênêia, os recursos
financeiros de que necessitam para atender aos seus múltiplos encargos

e funções.
Desse modo, é ind~spensável que lhes conceda tratamento e~

pecial em matéria tributária, dispensando-os do pagamento dos impostos
indiretos federais e estaduais que incidem nas compras de veículos, m!
quinas e equipamentos rodoviários, produtos estes que são gravados pes~

damente pelo IPI e pelo ICM e cuja aquisição é imprescindível para que

os Municípios possam executar obras e serviços públicos de importãncia

para o seu desenvolvimento.
Concedendo-lhes essa inseção, sob todos os aspectos justa e

nec~ssária; os Municípios terão expressiva economia de recursos, ~ma

vez que poderão adquirir aqueles equipamentos por preços bem menos ele
vados. Ao mesmo tempo, evitar-se-á que transfiram para a União e os Es
tados, através do pagamento do IPI e do IO~, parcela ponderável dos

seus já minguados recursos.

, ..LINl.llIO/cO.,I~.lo'cu.COIlI •• lo ....,

'·OMICC!i.o DO SIST. TRIBUTARIO, ORÇo E FINANÇAS

aU101l'--------------
~or Constituinte IRAM SARAIVA

~ 'r.no'oIuluruw;lo,------------------,

~a"T"--::-lYt6 /87 J

Inclua:se onde couher nas disposiçlles do Sistema Financeiro.

Art... A abertura P. funcionamento de agências de Banco ou tnstitJiçães financei
ras no município fica condicionada 3 aprovação prévía da autorid'lde local, qUE'

podurá. através de lei municipal, regulat1ent~r horád", local e condJçlles de
funcionamento destes estabelecimlmtas, d.' fOTna compatível aos Interesses da

,)oronid.lde local.

Arll'., Resilrva-se com exclustvade 1Is instituiçlles financeiras públicas, a desti
nação, por ação direta, dos recursos gel'ados e gerido,; pala adm:nJstrliçãl1 públl

ca,
~r.t. r Somente terão a garantill do Governo Federal, as poupanças públil:: as reco-

lhidas 11 tl'lstituiçlle'; de ccédi.to oficiais:

AUro..----- ) :r~fIDO~

CONSTITUINTE WALt-m DE LUCA . C.::"'" ---J

~ not6rio que os grand..s concl'JIlleradllS ba,',:ártos, utll1.~am-se dos recursos fina,!!
ceíros , arrecad"'los no 'II'Jni:Ipto e aplict1lll a seubel pr,3zer onde ~em lhes aprou
ver, prejud,:cand,), atravê:; do processo de descapi tallzação, a economiB Ilo munic!

pio.
Por outro lado. há que se preservar a aut'JnOmill municipal e a comunidnde que é,
em última análise, a 'lutorid"de major parn d1.~er 'se con,'ém JU não a ela 1\ insta
laçllo ou funcionamento de qUlllq,Jer instit Jiçgo financeira no êmbittl ,do t-\Jnicípio
~ pl'lvllégio odínso delxar nas mãos de tnst.itui.;ões fin.mceiras pri'Mda'l, recur

so,; provenientes de tmpostos, tributos, taxas, contribulçlles soci,li;, quando
sablMos que o governo necessíta destes recursos, nã'l apenas nara prover suas
necessídades administ.rat.iv1s, Cllm.l também naApromover uma polIti,:a financeira

,,-, PLEdIlIO/COWIUlo/IUICOMlí.lo-----------,

• rollIssilo 00 SI',TEMA TIUBUTÁRlO, ORÇMNTO E FINANÇAS

~ ..LINÁIlIO/COMISdo/.UICOIllI.do

~ taolISSÃO 00 SISTEM!\ TRIBUTÁRIO. ORÇA/oENTO E F'INANÇIl5

m---------------frJl'tO/~u.fl'Il:ACIo-----------.....,_"::;,..---,

que atend'J ao ,;"ci'il e combal.a ,] usura.
Os escandalos financeiros que envolvem o Sistema Nacinnal de Habitaçãl1, momente
as cadernetas de poupança, por si só jUqtifi:an a prl)po:.!çll'o.
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'EMENDA 550246-2
tJ DEP. IRAJÁ ArmARA'RODRIGUES

rrr .L~N",.ID/cO.. 1Ss1.D/SUICO ..ISS.O----------,
COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTnRID, ORÇAMENTO E FINAN AS

r-r TUTO''''''STlrleaçÃO---------------...,

DE-SE NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 36:
Art.36- Os créditos especiaiS e extraordinários não poderão

ter vigência além do exercício financeiro em que forem autorizados,
salvo expressa disposição legal que permita sua duração até o término
do exercício subsequente:

Justi ficação

A atual concentração de rendas tributárias em poder da União e
a rigidez imposta aos Estados e Municípios, p~~o vigente sistema tribu
tário, forçou a situação de buscar-se o recurso do endividamento para
suprir deficiências de caixa dessas esferas de governo.A atual situação
foi agravada pelos elevados encargos financeiros incidentes sobre o
montante da dívida,inviabilizando seu resgate.

A proposta ~isa devolver a capacidade de,investimento dos
Estados e Municípios.

Justi ficação

A vigência dos créditos por tempo indeterminado criaria um
orçamento paralelo desnecessário,de vez que,em se tr~tando de projeto
de execução plurianual,há condições de se fazer anecessárl~o~çamenta

ção relativa aos exercícios restantes nos respectivos orçamentos

anuais.
EMENDA 550249-7
l:J DEP. IRflJÃ ANDARA'RODRIGUES

.-- I'LIENÃ"lo/eOwlssão/suacO..lssio----------,

e: COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINAN AS
r::-r TlaT0/"UITI'IUçio

EMENDA 550247-1 '.T••--------
~ DEP. IRAJA A"O~RA RODRIGUES

-:r--------- .LlNAIIlIO/cOM.ssio/.UICOUISs1o----------

f:COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÃRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS ~....~"ou 06/87

SUPRIMA-SE O PARAGRAFO 32 DO ART. 32:

JUSTIFICAÇI\O

r;-r nnO'''UJTlflC&;iCl --,

ACRESCENTE-SE O INCISO 111 AO ART.37:

111- emitir obrigações, conversíveis ou não, junto aos usuários,
pelas empresas concessionárias de prestação de serviços públicos essen
ciais, sob controle acionário, direto'ou indiretamente, pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, salvo para instalação e expan
são, conforme dispõe a lei.

Por considerá-lo inóquo, uma vez que a abertura de créditos adi
cionais só pode ocorrer com a existência de recursos disponíveis,

perfeitaMente identificados na legislação ordinária, que poderão se
originarJda hipótese focada no parágrafo em tela.

JUSTIFICAÇÃO

~-------- PLrMÂKfoJcoulssio/sUICOUJuJo -.,

DE-SE NOVA REDAÇÃO AO INCISO I E ACRESCENTE-SE O INCISO 111 AO ART.33:

"1- Operações de cr~dito por antecipação de receita para liquidação
até 30 (trinta) dias após encerramento do exercício em que foram rea
lizadas. "

111- Operações de Icrédito previstas no orçamento, observado o dis~

posto no inciso 11, do art. 37.

EMENDA 550250-1
tJ DEP. IRAJÁ ANDARA'RODRIGUES

r;-r--------------T~ZTO/ ..USTI'IC.çio---------------_.

e: COMISsAD DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINAN9AS

~ uma das bases para viabilizar:
1- Plano energético nacional;
2- Sistema de saneamento;
3- Sistema de telecomunicações~

4- E demais serviços comunitários, como: transportes urbanos,
reaproveitamento de detritos, condições ambientais e outros.

A ressalva" salvo para instalação e expansão, conforme dispõe
a lei", abre a possibilidade de se utilizar, mediante autorização le
gislativa, novos recursos para capitalização e investimentos em empre
sas estatais, concessionárias de serviços públicos essenciais.

1Is I

cré-!

I

Quanto ao inciso 1, porque no ~lti~o mês do exercício financeiro,
normalmente é sobrecarregado de despesas, especialmente as relativas ao
pagamento do 132 vencimento. Além disso, a prorrogação por mais 3D dias
do encerramento do exercício, coincidindo com uma maior arrecadação de
tributos, originada pelo grande volume de vendas de fim de ano.

Quanto ao inciso 111, permite adequação do Plano e do Orçamento
fontes de recursos, respeitando a vedação de realizar operaç~es de
dito para cobrir despesas de custeio.

JUSTIFICAÇllo

Acre~centa artigo nº 75,renumerando os demais.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

Art. 75- A União consolidará e assumirá,na forma do disposto
em lei, a dívida pública dos Estados,dos Territórios,do Distrito Fede
ral e dos Municípios, existente em 30.06.87

EMENDA 580248-9
~ AUTO'

~ DEP. IRAJÃ ANDARA ROPRrGUES

r.T----~---- PL...ã.. O/CON.sslo/sUICOlllssão-----------,

r::-r tcxTo/otu'nrluçi.o ,
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Justi ficação

Suprima-se os incisos IV e V do artigo 7g:

" 11 - quanto ao imposto de que trata o item' 111:

" a) regular a forma como,mediante del í.ber ação dos Estados e do
Distrito Federal,isenções,incentivos e benefícios fiscais terão sua
concessão autorizada:

" b) disciplinar a aplicação das alíquotas em operações e Presta
ções 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 alIquotas fixadas. li

Justificação
A emenda proposta obj~tiva alcançar os seguintes princípios:
1- participação do Estado de destino em todas as operações e

pÍestações interestaduais;
2- uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (p.ex.,

Blta,média e baixa);
3- definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujeitos

àquelas alíquotas pelos Estados,de forma colegiada e regional;
4- maior autonomia para ,os Estados e Distrito Federal concederem

isenções e demais benefícios fiscais,orgão colegiado dos Estados apenas
os autorizaria afim de evitar guerras fiscais.

~""--:-I"ou06...L.!!.:')COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

Fazer constar na Constituição que é vedado "imprimir a tributo
efeito de confisco" é completamente supérfluo e até contraditório com
aspectos conceituais de imposto.Tal vedação ensejará demandas infindá
veis quando se tratar de uma execução forçada,por parte do sujeito
ativo,no sentido de carrear aos cofres públicos receitas de impostos.

Por outro lado a vedação "estabelecer privilégio de natureza
processual para a Fazenda Pública em detrimento de contribuinte",além
de dúbia,fere uma garantia que visa assegurar ao Poder Tributante
buscar privilegiadamente os recursOs devidos em nome do interesse
público.Além do mais,à Constituição reservam-se instrumentos mais
gerais e abrangentes e, consequentemente,duradouros.O dispositivo é

, limitativo ao poder de tributar.

r."T-------"--- 'LI,...alo/cOlill',lo/aulcOIllISSÃO- - - - - - - - - - -,

r:-r - nuo·'.tUITI'lCacio---------------..,

~..,.~
09I06J87

DEP. IRAJA ANOARA'nÕORIGUES

=--------------TUTo/..usTlrlu;10----------- .....

r:-r--------- f'LUÁIlIO/cOUlssio/su.CO.. ISSio ....

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Com efeito, de a~ordo com a sistémática atual,mantida pelo substi
tutivo, toaos os Estados não industrializados sofrem significativas
perdas,pois:

- nas operações ,realizadas diretamente a consumidor final de outro
Estado;

- nas compras de fora do Estado,por contribuintes,mas de mercado
rias 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

- principalmente, do pomto de vIsta do contribuinte,o estabelecimento de
variadas alíQuotas,talvez diferentes em cada Estado,torna esse imposto
muito mais complexo e,tambêm,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 autonomiã para os
Estados,porém,através da cooperação e participação,por isso a transfor
mação das deliberações colegiadas ce impositivas para autorizati~as.

Todos os benefícios,portanto,serão concedidos por lei estadual.
SUgere-se,taMbém,a supressão das letras "a" a "f",dispensáveis.

~..,.~
"ou06J87

DEP. IRAJA ANDARA'nÕORIGUES
iA 580252-7

Justi ficação

Os impostos d~vem estar sujeitos à observância mínima de um prazo
para a sua vigência.Assim, o imposto sobre o patrimOnio,rendar ou pro
ventos, além de ficar jungido aos princípios da legalidade e da anterio
ridade deve obedecer um prazo mínimo- 90 dias-para a sua vigência. Tal
circunstância dá aos contribuintes razoável garantia no sentido de não
lhes ser atribuída tributação de um momento para outro sem as devidas
cautelas de previsão.por outro lado,o chamado princípio da anualidade
que no momento se restringe a instituição ou majoração de tributos no
ano anterior a/sua,vigência,ainda que seja no dia 31 de dezembro,sofre
uma alteração conceitual,porém,com mais eficiência aos objetivos de sua
instituição dar aos contribuintes um prazo mínimo para a sua adequação
aos novos ditames tributários sem embargo de suas necessidades e
programações.

Dê-se nova. redação à alínea "C" do inciso III do art. 7g:

o) ant~s de decorridos noventa dias da publicação da respectiva lei;

m:----- lnllD/.anll"c..,.lo, ~

1':'1.---------- nr";ItIO/COIII:l3,fO/.WÇOI/,••ÃG-----------.
COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E

l
'~

~..,.~
091O6J87

r:-r--------- 'Luâ,,\o/cOlllssio/sUICOlllISSio ---,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E ~INANÇAS

ND ART.15, DÊ.-~E NDVA_ REDAÇ/lO AO § 6º E A ALíNEA Uh" DO ITEM Ú DO,§112,
SUPRIMINDO-SE O § 7º E RENUMERANDO-SE OS SEGUINTES:

" §6R - Em relação ao imposto de Que trata o item 111:

~--------------Tlr.To/..II1T.,IC..çio------------ .....

=---- TlZTO/.tUSTIPIU;Io -....

Dê-se nova redação ao § 62,ao item 11 do § 11, suprima-se o § 72 e
renumere-se os seguintes, todos do art: 15:

§ 62 : As alíquotas internas e de eXPortação de que trata o item
111 serão fixadas pelo Senado Federal e serão uniformes em todo o terri

I
tório nacional.Nas operaÇões e prestações interestaduais a alíquota será
repartida entre os Estados de origem e de destino".

r.r--------- ,LC.,.'o/l;Q...tstio/.u..colttssio--- ....

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN AS
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r=-r TIUO'"'usTlrlc&çio_.....- -,

Justi fi cação

~.OT'--:--l
"OU06~J

.--------- I'UNuIO/cOIf.uio/su.COM.ssio--- _

f= COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇIlMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580257-8
[!J DEP. IRAJÁ Ar~DARAoRTOODRIGUES

A redação do substitutivo agrava significativamente a situação
atual pois, na prática, torna irrevogáveis durante quatro anos,todos os
benefícios concedidos.

Assim, mantida a redação do substitutivo, como ficariam todas as
isenções concedidadasao final de um governo?

Por outro lado, a redação relativa ao § 12 praticamente anula as
demais disposições do próprio artigo, ou seja representa uma imposição
injustificada ao legislador ordinário.

Os benefícios e incentivos fiscais sempre serão declarados como
necessários por quem deles se apropria,embQra isso nem sempre correspond
à realidade.Difícil será comprovar,ou não, objetivamente,a.necessidade.

'EIVlENDA 580256-0
l: DEP. IRAJÁ Ar~DARAoR~DRIGUES

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

.,.,. PLuA:"lo/eowlssio/sUICOIMlISSio ----,

Dê-se nova redação ao " caput " do art. 12 e suprima-se seu § 12,

renumerando-se os parágrafos seguintes:

" Art. 12- Disposição legal que conceda isenção ou beneficio
fiscal de qualquer espécie terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legis
lativo competente,durante o primeiro ano de cada legislatura".

JUSTIFICIIÇÃO

1- resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços de seus
membros, estabelecerá as allquotas aplicáveis às operações e prestações
interestaduais e de exportação;

11- nas operações e prestações internas, salvo deliberação em con
trário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto na
alinea "g" do item 11 do § 112, nenhuma unidade da Federação estabele
cerá, direta ou indiretamente, aliquota inferior às que o Senado Fede
ral fixar para as interestaduais;

111- nas operações e prestações interestaduais a aliquota interes
tadual corresponderá sempre à parcela do tributo atribuída ao Estado de
origem, cabendo ao Estado de destino a tributação da diferença resul
tante da aplicação da aliqu9ta 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 aliquota interna."

"h- disciplinar a aplicação' de aliquotas nas operações e prestações
interestaduais."

A redação do Subs~itutivo, exclui o Estado de destino de inúmeras
operações interestadüais, tais como:vendas diretamente para consumidor
rinal, compras realizadas por contribuintes de mercadorias para uso ou
consumo pr6prio, compras _ealizada~1por entidades governamentais não .•

contribuintes do imposto.
Ora, é de fundamental importância a participação do Estado consumi-

dor em tod~s as operações interestaduais, do ~trár~o estar-se-á con

sagrando uma discriminação totalmente inadequada.
De fato, no pr6prio 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 principio, 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 disposi-

ções constantes do §§ 62'e 72 do Substitutivo, além de se prever o dis
ciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das aliquotas nas ope

rações e prestaçõe. interestaduais.

r:T-------------- Tl:rTo/"uJTI'IC.çio------ ~

D~-SE NOVA REDAÇÃO AO"CAPUT" DO ART. 12 E AO SEU § 1º:

DA 580255-f O.TOO'--------,
DEP. IRAJÁ ANDARA RODRIGUES

r:T--------- I'tlNÁlllo/cOMlssia/sulcOIUssio----------,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO
.,.,. TlaTOi"USTI'ICAÇio----------------,

" Art. 12 - Disposição legal que conceda isenção ou benefício fiscal
terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legislativo competente, durante o
primeiro ano de cada legislatura."

" § 1º - Caso a ~anutenção da isenção ou beneficio seja tida como
necessária e houver capacidade financeira da entidade tributante para su
portá-la, a norma legal será renovada, parcial ou totalmente."

Dê-se nova redação ao artigo ~3;

q Art. 23 - Os beneficios fiscais vigentes na data da promul-
;,

gação desta Constituição, dentro de noventa dias,serão avaliados pelo
Poder Legislativo competente,sendo considerados extintos os que expres
samente não forem convalidados."

Justi ficação

Uma nova ordem institucional deve vir ~otada de espírito
inovador,especialmente quanto à eficiência e à correção de circunstância
danosas ao desenvolvimento ~ ao bem comum:Inda'ma~s quando represente
benesses para alguns em detrimento da maioria.Assim, é fundamental que
com o advento da nova Constituição tudo seja revisto o mais rápido
para que os fatos, as necessidades e posições,especialmente no que diz
respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento jurídico-institucio
nal.Se a Constituição alterará toda uma estrutura institucional de bene
fícios fisca!s( convênios,leis estaduais, leis federais,leis complemen
tares,decretos-leis),estes devem ser imediatamente revogadas ou ,então,
examinados, reavaliados pelo Poder Legislativo competente.

JUSTIFICAÇÃO

A disposição constante do Substitutivo, viria agravar, injustificada
mente, a atual situação pois, de fato, tornaria irrevogáveis todos os
benefícios vigentes, durante quatro anos.

Alerta-se, também, para o fato de as isenções e os beneficios con-
o cedidos ao final de um governo s6 poderem ser revogados, de acordo com

o Substitutivo, ao final do mandato do seu sucessor.
Quaato ao § 1º, os beneficios sempre s~rão declarados como necessá

rios por quem deles se apropria, o que nem sempre corresponde à realida
de. Dificil será comprovar ou não, objetivamente, a necessidade. Esse
impasse somente será resolvido se também for levado em consideraçâo a
situação financeira da entidade tributante, ou seja, a capacidade de co~

ces~ão e ou manutenção dos beneficios e incentivos.
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EMENDA 550258-6 ..... _
~ DEP. IRAJÁ M~DAnA nODRIGUES

-,.- 'L.UIÁIIoIO/c:OUISsio/sulclnussio------------,f: COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ~RçnMENTO E FINAN ns
~O'T'--'

'ou06/871

decorrentes da não incidência do imposto de que trata o item 111 do

art. 15 nas exportações para o exterior, bem como de outros benefícios
instituídos em Lei Complementar nas mesmas operações.

JUSTIFICAÇÃO
r--r TUTO/.luSTI'lcaçio ,

Acrescente-se no art. 21, no § lQ o ítem IV e o § 4Q:

IV ~ regular os critérios de distribuição do fundo de ressarci
mento previsto no item 111 do art. 19, de modo que o seu montante seja
distribu!do proporcio~almente à perda de cada Estado e do Distrito
Federal, não podendo nenhum participante receber menos que cinco décimo
por cento e mais de quinze por cento do valor total do fundo;

§ 42 _ 00 montante referido no item IV do art. 19 os Estados

entregarão aos Municípios vinte e cinco por cento,observados os crité
rios estabelecidos nos itens I e 11 do parágrafo único do art.19.

Justi fi cação
As emendas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tend

em vista a instituição do fundo de ressarcimento das perdas por saídas
para o exterior com imunidade. Por outro lado,co~ as perdas são também
dos municípios, a in~erção do § 42 ao art. 21, visa corrigir tal desvio
tributário, atribuindo-lhes participação no fundo de ressarcimento.

Parte das perdas de receita tributária dos Estados exportadores é

compensada pela tributação das importações. Entretanto, o saldo a des
coberto é significativo para alguns Estados. Para esses casos apresen
ta-se como lógico e justo o ressarcimento mediante a constituição do
Fundo de Ressarcimento de ~xportações.

Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível
que inviabilize a sua administração. Por isso, optou-se em direcicnar
apenas parcelas de três impostos da União. Embora os vinte por cento
relativos à arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre
opera~es de crédito, câmbio e segure, somados aos cinco por cento
referentes ao imposto sobre produtos industrializados represent~m va
lores substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados.
Corrigem, pelo menos, parcialmente a distorção, respeitada a capacidadF
de contribuição da União.

=--------------TuTot"UnlPIC&Ci o - - - - - - - - -,

Justi fi cação

Dê-se nova redação da letra ~a" dci item 11 do § 92 do art. 15:
~ a) sobre operações que destinem ao exterior produtos in~us

trializad~s,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".

A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço
de exportação não pode ser objeto de penalização.Ao contrário,se a
exportação faz pa!te da política nacional, a União deve estimular
aquelas unidades federativas, ou, no mInimo,ressarcI-las das perdas
decorrentes.

De outra parte, em vista do mecanismo de débitos e créditos,
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 p~go em outro
Estados produtores.

Em consequência,há que se insti~uir mecanismo capaz de elimi~

nar essas distorções.
Porém,as importações sobre as quais incide imposto represen

tam ressarcimento natural dessas perdas,em razão dlsso,o abatimento
proposto.

tJ"0P&iIITIOO~

- PMOB

~....~
09/06J87COMISSÃO 00 SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E ~INAN AS

EMENDA 550261-6 OUT•• - _

tJ DEP. IRAJÁ Ar\1DARA RODRIGUES

=--- 'uNi"'IO/cOUIS3i o/ s UI COIl.uio ---,

Reconhecida a justeza do ressarcimento aos Estados exportadores
por suas perdas na arrecadação tributária,cabe estabelecer um fundo

específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados,nada justifica

que se deixe a União desprovida dos recursos necessários para atender
os seus serviços.Dessa forma optou-se por direcionar ao fun~~ .de. ressar
cimento de exportações apenas dez ~or cento(10~) do total das receitas
dos impostos de competência da União,valor ainda insuficiente para

ressarcir os Estados.

Justificação

Acrescente-se ao Art. 20 o seguinte item:

III-.dez por cento do produto da arrecadação dos impostos da sua
i t dos Estados e do Oistricompetência (art.l}) ao Fundo de Ressarc men o

to Federal às perdas decorrentes da não incidência do imposto de que
trata o tem 111 do art. 15, nas exportações para o Exterior,bem como

de outros benefícios instituídos por Lei Complementar;

° COMISSÃO 00 SISTEMA TRIOUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

~--------------TnTO/"U5T1PlCAçia---------------,

EMENDA 550259-4 OUT••-------J ~~~;.=.JtJ DEP. JnAJÁ ANDARA RODRIGUES _ C-J -

aUTOlt-------------

DEP. IRAJÁ ANDARA RODRIGUES

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

TUTO'",uSTI'lCat;io I
D~-SE NOVA REDAÇAo AALíNEA "a" DO ITEM II DO § 9l! DO ART. 15:

"a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos industrializa:' j
dos, definidos em lei complementar, assegurado ao Estado, ao Distrito

pr;~~;.~ EMENDA 550262-4

m--0
' ''----' (lCou06J87,J - '--------..:.....-...:...:..:...:...:..:===...:...:..:---------'

= .Luál'lo/c01ussio/sUICOlllssio-----------,
COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

ACRESCENTE-SE AO ART.20, O SEGUINTE ITEM:

111 - vinte por cento dos impostos de que tratam os itens I e V e,

cinco por cento do imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
runqo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal, pelas'perdas

...... TU;TO/~usT"'CAt;i.O----------------,

r.-r--------- .LlNá"IO/CO..ISSlo/sulco'"nio----------,

EMENDA 550260-8
l!J DEP. IRAJÁ ANDARA°RTOODRIGUES
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Federal exportadores, ressarcimento relativo às perdas decorrentes da
não incidência".

JUSTIFICAÇÃO

Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto industrializa
do é extremamente amplo. Cumpre, para uma melhor adequação dos fatos à
tributação, deixar a cargo de Lei Complementar a sua definição.

A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente contri
buem para a obtenção dos indispensáveis saldos positivos na balança co
mercial do País, mas que com isto tem 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 reda
ção, considerando-se que os benefícios resultantes da entrada de divi
sas se espraiam sobre toda a economia nacional e que estã nas mãos da
União a política cambial.

§ 22 - A devolução do empréstimo será efetuado em dinhei
ro, cujo montante corresponderá ao seu poder aquisitivo real,em prazo
não superior a cinco anos,contados da data de sua instituição,permitida
mediante opção do contribuinte,automática compensação do valor a ser
devolvido com qualquer débito seu para com a pessoa de direito público
que o instituir.

Justi ficação

A falta de parâmetros para a devolução pode transformar
o empxéstimo compulsório em verdadeiro imposto,seja por efeito da
inflação,seja por prazos exageradamente 10ngos.Por outro lado,existin
do a certeza da devolução do valor arrecadado devidamente corrigido,
reduzir-se-á natural repulsa do contribuinte a esse tipo de intervenção

~A 550263-2 &.,•• _
t=C OEP. IRAJÃ ANDARA RODRIGUES

r.r--------- PLulIllIO/coUlsslo/SUICOIlISsio- ,

COMISSÃO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

::MENDA 550265·9 &UT•• - _

tJ DEP. IRAJÁ ANDARA RODRIGUES

tS;~;'~ [? COMISSlío DO SISTEI~~.. ~~;~;~;~~:··I~'~~-A-M-E-N-T-O-E-F-I-N-A-N-Ç-A-S--
~'''.---'êo9I06J87} n:ITO/"USTI'IC.sio----~_~ ..,

r:T TlaTO/.uSTlflc..;lo --.

D~-SE NOVA REDAÇ~O AO ARTIGO 18:

./
do imposto de que trata o item lI!, com-
adquirente, incluindo acréscimos finan-

D~-SE. NOVA REOAÇAo AO ITEM V DO ARTo. 13 E ACRESCENTE-SE O §12e .AO
ART. 15:

ft V _ operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a titulos
ou valor~s, exceto quando relativas a saídas de mercadorias a consumido
res finais( art.1S, § 12º)."

§ 122 - A base de cálculo
preenderá o montante pago pelo
ceiros ( 13, V ).

JUSTIFICAÇÃO

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 aliquotas entre o imposto estadual ~ o impost
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 econômica-fi
nanceira, tem condições de instituir empresas de crédito e financiamen
to subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual, parte do
preço de venda, ao passo que o pequeno empresário não dispõe de tal me
canismo, sofrendo, portanto, a tributação integral do imposto sobre
mercadorias.

" Art. 16 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto
da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo,
por eles ou suas autarquias, fundações e empresas públicas."

JUSTlFICAÇ1l0

A redação do Substitutivo, restringe-se à noção tradicional de Es
tado, quando no tempo presente do desenvolvimento econOmico-social a
ação tipioamente estatal realiza-se, igualmente, através de novas forma
de organização jurídica. A redação proposta adequa o Sistema Tributário
Brasileiro à realidade atual.

/
I

r.r--------- PLIU... 1l10/COMISdo/IUlCOIlISslo -,

Co:nissão do Sistema Tributãdo. Orçamento e FJna"lÇ8s

Dê-se ao §... do Art.-nº ...• da COMISSAO DO SISTEMA TRI
BUTARIO, ORÇAMENTO E rINANÇAS a seguinte redação:

Parágrafo ..•..• O Fundo de Participação dos Estados e d
Distrito rederal será distribuido em partes rigorasamente iguais entr
todas as unidades federadas e o Distrito rederal.

JUSTIFICATIVA

Configura atualmente uma inaceitável discriminação a po
litica adotada quanto a distribuição du rundo de Participação do Esta
dos e do Distrito Federal, pois em maior ou menor número, os problem;
que hoje é encontrado em um Estado do porte de São Paulo, há no Esta
do de Ronc;lônia.

~"T&;-;;]Yu06J87

A 5 0264-1 &.TO.--------,
DEP. IRAJÃ ANDARA RODRIGUES

r:T TuTo'..un'rlcAçi.ll ,

r:"T PL~HÂluo/f;OYlssio/su.CO.. ISdo ___,

DO SISTEMA TRIBUT~RI', ORÇAMENTO E FINANÇAS

Inclua-se um segundo parãgrafo no art. Sº,passando o parágrafo
único para. § 1º:
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7-5
Constituinte EXPEDITO JÚNIOR

r:-r----------- .Lr:Nalllo/cOIlISsio/IUleOlrllISSio, ---,

• Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

r.1r----------------- TU'tll)/,lUSTlfICA;io, ---,

Dê-se ao Art. - "0 da COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇ~

MENTO E FINANÇAS a seguinte redação:

HERMES ZANETI

mlIsslio 00 SISTS-IA TRIDurmo! OIÇN1E.l."l"O E FINANÇAS

Dt-SE NOVA REDAÇÃO' A AL:INEA "a" DO ITEM II DO § 99 DO ART .15 :

A União concederá incentivos fiscais a munic!pios nos quais

existam grandes áre~s de preservação ambiental.

JUSTIFICATIVA

Ao destinar o Governo Federal de pequenas verbas, através d
Leis Ordinárias definindo os incentivos previstos no presente Artigo,

estará auxiliando o Munic!pio a preservar o meio ambiente.

ÉMENDA 580268-3
tJ Constituinte EXPEDITO JÚNIOR

r.,r----------- ,.Lr:...lll0/COIlISs.io/IlU.CO.lssio----------~

Com!ssão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

.-. T[I.ToIJUSTlfIClo;lo-----------------,

Acrescente-se ao SUBSTITUTIVO da COMISSAo DO SISTEMA TRIBU
TARID, ORÇAMENTO E FINANÇAS:

Art.- ... Na execução dos planos de desenvolvimen
to da Região Amazônica, a Uniãç despenderá, anualmente, Quantia nunca
inferior a cinco par cento de seu orçamento.

na) sobre operações que dest~nem ao Exter~or prcdutos ~ndus

trializados, defin~dos em le~ complementar, assegurado ao
Estade, ao D~strit6 Federal exportadores ressarc~mento relat~vo às
Derdas decorrentes da não incidência".

JUSTIFICAÇÃO

Inicialmente cabe ressaltar que o conceito ce produto indus
trializado é extremamente amplo. Cumpre, para uma melhor adeauacão

dos fatos ã tributação, deixar a cargo de Lei Comple~entar a" sua
defin~cão.

A nova redacão va aa compensar os Estados que efetivamente __
contribuem para a obtenção dos indispensáveis saldos positivos na
balança comerc~al do país, mas que com isto têm sofrido perdus na
arrecadação do tributo relativo às operações com o Exter~or.Impõe

se, por ~sso, por ~uestão de justiça, a ação da União nos terrros
propostos pela nova redação, cons~derando-se que os benefícios ra

.sultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia

nacional e que está nas mãos da União a política cambial.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda reitera nosso ponto de vista, segundo o
qual deve haver diferenciação, pois eis que hoje a Região Amazônica,
representa o único espaço com que conta o Pais para abrigar seus exce

dentes populacionais, trazendo sérios problemas para os governos esta

duais.
EMENDA 580271-3
f: HERMES ZANETI

r.-.---------- .\.aM'''la/cCl..lt,;;o/.u.co~ss.io, __,

• Comissão do Sistema Tr~butár~o, Orço e F~nanças

ACRESCENTE-SE AO ART.25 O SEGUINTE ITEM:

1":1--------------- 'UTO/."""IU,Ç;.O--------- --,
JUS'l'IFICAÇJr.O

A participação dos Estagos e do Distrito Federal no esforço

de exportação não pode ser objeto de penalização. Ao contrário, se a
e~~ortaçào faz parte da politica nacional, a União deve estimular
aquelas un~dades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas

decorrentes.
De outra parte, em vista do mecanismo de débitos e créditos,

inclusive nas operações ~nterestaduais, nem sempre O Estado e::porta

dor é quem se benef~cia com a renda gerada nas exportações. Ele, mui
tas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago

em outros Estados produtores.
Em conseqüência, há que se inst~tuir mecanismO cupaz de el~

m!nar essas distorções.
Porém, as importações sobre as quais incide o ~mposto repre

sentam ressarcimento natural dessas perdas, em razão disso, o ubuti

mento proposto.

.-. fUTO/..uSflPlC..Ç.O, --,

~ Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 99 do art.15:

n a) sobre operações que destinem ao exterior produtos ~ndu~

trial~zados, definidos em Lei Complementar, assegurado aos Estados e
Distrito Federal ressarcimento, por parte da União, relat~vo à dife
rença entre o valor dessas operações e o das importações tributadus
na unJ.dade federativa que-as promover."

tJPM!.""TIOO~• PMDB

~II- dez por cento do produto da arrecadação dos impostos da
sua competênd~a ( art. 13) ao Fundo de Ressarc~mento dos Estad s
e do Distrito Federal ãs perdas decorrentes da não inc~dência

do imposto de que trata o item 111 do art. 15, nas exportações
para o Exterior, bem como de outros beneficios ~nst~tuidos por
Lei Complementar;

JUSTIFICAÇÃO

Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportudores
pgr suas perdas, na arrecadação tr~butária, cabe estabelecer um

fundo especifico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muat.o elevados,nada Justi
fica que se_deixe a União desprovida dos recursos necessãr~os

para atender os seus serv~ços. Dessa forma optou-se por dire 
cionar ao fundo de ressaréimento de exportações apenas dez por

cento ( 10% ) do total das receitas dos impostos de compc tdncar

da União, valor ainda insuficiente para ressarc~r os estados.

;EMENDA 580269-1f: HERMES ZANETI
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ACRESCENTE-SE AO ART.20 O SEGUINTE ITEM:

111- vinte por cento dos impostos de que trata~ os 1tens I e

V ~ cinco por cento do imposto de que trata o item IV do art!

go 13 ao Fundo de Ressarc1mento dos Estados e do D1str1to Fe
deral pelas perdas decorrentes da não 1ncidênc1a do 1reposto

de que trata o item 111 do art. 15 nas exportações para o ex

terior, bem como de outros benefíc10s inst1tuídos em LC1 Com

plementar nas mesmas operações.

JUSTIFICACl{a

Parte das perdas de receita tributãrla dos tstados exppr
tadores e compensada pela tributação das importações. Entretanto, o
saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses
casos apresenta-se como lógico e justo o ressarcimento medlante a
constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.

Obviamente, não se poderã exigir da União sacrifício em
tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso, optou-se
~m direcionar apepas parcelas de três impostos da União. Embora os
vinte por cento (20Z) relativos ã arrecadação do imposto de import~

ção e ã do imposto sobre operações de credíto. cãmbio e seguro, so
~ados ao~ cinco por cento (5t) referentes ao imposto sobre produtos
industrializados representim valores substancials, não ressarcem i!
teiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parclalmen.
te a distorção, respeitada a capacldade de contrlbuição da União.

Dê-se nova redação ao Ucaput" do art. 12 e supr1.ma-~e seu §

19, renumerando-se os parágrafos segu1ntes:

"Art. 12 - D1Sposiçáo legal que conceda 1senção ou benefíclo
fiscal de qualquer espécie terá seus efeitos avaliados pelo Poder

Legislat1vo competente, durante o pr1meiro ano de cada leglslatura~

JUSTIFICAÇÃO

A redação do AnteprOJeto agrava s1gn1ficat1vamente a sltua

çáo atual pois, na prát1ca, torna 1rrevogáve1s durante quatro anos,
todos os benefíc10s conced1dos.

Assim, mantida a redaçáo do AnteprOJeto, como f1cariam todas
as isenções conced1das ao f1nal de um governo?

Por outro lado, a redaçáo relat1va ao § 19 prat1camente anu
la as dema1s disposições do prõpr10 artigo, ou seJa representa uma
impos1çáo inJustif1cada ao legislador ordinário.

Os benefícios, e 1ncent1vos f1sca1s sempre serão declarados

como necessários por quem deles se apxopza.a, embora isso nem ""nlpre

corresponda ã realidade. Difícil será comprovar, ou não, ObJ"tlva

mente, a necessid~de~

~ 550273-0
~RMES ZANETI
~._-_.....,,- " ....""..ro/CllYI,.lo/.U.collluio------------,
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EMENDA 550275-6

[J HERMES ZANETI
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Com1ssão do S1stema Tributário, Orço e F1nanças

ACRESCENTE-SE NO ARTIGO 21, NO § 19 O ITEM IV E O § 49:

IV- regular os critérios de d1stribu1ção do fundo de ressar

cimento previsto no item 111 do art. 19, de modo que o seu

montante seja d1stribuido proporcionalreente ã perda de cada

Estado e do D1strl to Federal, não podendo nenhum part1cipan

te receber menos que C1nco déc1mos por cento e ma1S de qU1n
ze por cento do valor total do fundo;

§ 49 - Do montante réfer1do no item IV do art. 19 os Estados

entregarão aos Municípios vinte e cinco por cento, observados

os critérios estabelecidos nos itens I e rr do parilgrafo ún1

co do art. 19.

JUSTIFICAÇÃO

As emendas propostas V1sam uma harmonização dos diversos dlS

positivos tendo em vista a inst~tuição do fundo de ressarcimento

das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado
com as perdas são também dos muni7f~10s, a inserção do § 49 ao art.
21 cisa corrigir tal desvio. tributário, atribuindo-lhes part1cip~

ção no fundo de ressarcimentl!l;' '
• I

De-se nova redação ao "caput" do art. 12 e ao seu § 19:

"Art. 12 - D1spos1ção legal que conceda 1senção ou benefíC10

fiscal terá seus efe1tos avaliados pelo Poder Leg1s1ativo compe~e~

te, durante o primeiro ano de cada leg1slatura."

"§ 19 - Caso a manutenção da isenção ou benefíc10 seJa tida

como necessár1a e houver capac1dade finance1ra da ent1dade tr1buta~

te para suportá-la, a norma legal será renovada, parc1al ou total
mente ..,

JUSTIFICAÇÃO

A disposição constante do Anteprojeto vir1a agravar, 1nJusti

ficadamente, a atual s1tuação p01S, de fato, tornaria irrevogáveis
todos os benefíc10s vigentes, durante quatro anos.

Alerta-se, também, para o fato de as isenções.é os benefícios

conced1dos ao final de um governo sõ poderem ser revogados, de acor

do com o Anteprojeto, ao final do mandato do seu sucessor.

Quanto ao § 19, os benefícios sempre serão declarados como

nece~sários por quem deles se apropr1a, o que nem sempre corrcsponde

à realidade. D1fícil será comprovar ou não, objet1vamente, a neces

sidade. Esse impasse somente será resolvido se também for levado em
consideração a s1tuação finance1ra da entidade tr1butantc, ou seja,
a capacidade de concessão elou manutenção dos benefícios e incenti
vos.
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INCLUA-SE UM SEGUNDO PARAGRAFO NO ART.59, PASSANDO o PARAGRAFO ONICO

PARA § 19:

§ 29 - A devolucão do empréstLmo compulsórLo serã efetuado
em dinheiro, cUJo montante corresponderã ao seu noder aqui
sitivo real, em prazo não superior a CLnco anos, contados/

da data de sua LnstLtuição, permitLda, ~~dLante opc50 do /
contribuLnte, automãtLca compensação do valor a ser devolv~

do com qualquer débito seu para com a pessoa de dLreito pú
blico que o Lnstituir.

HERMES 7ANETI

EMENDA 550279-9
(!l

parte do sUJeLto atLvo, no sentLdo de carrear aos cofres públLcos
receLtas de impostos.

Por outro lado a vedação " estabelecer pr~vLléCJLc de natur~

za processual para 3 razenda PúblLca em detrLmento de contr~bu~n

te",além de dúbLa, fere uma garantLa que visa asseçuarar "O Poder
Tributante bUscar prLvilegi"damente os recursos devLdos em nome d

interesse públLCo. Além do mais, à Const~tuição reserva~-se instr

mentos n - ~erais e abrangentes e, conseqüentemente, duradouros.
O dispositLvo é lLmitativo ao poder de tributar.

""----:-----_ rLE .......IO/cOIllISsio/.u.COIlISlÃO:- -,

• CQ\llISSÃO DO SISTr:~~ TRIBUTARIO, ORÇAHI:NTO E FINANÇAS

tIPMõs....:=J

cr;i~~7EJ

EMENDA 550276-4
tJ HERMES ZANETI

_______________ TUTOf.lUS
flflC4Çlo-

-,

&UrOIt---- -,EMENDA 550280-2
(:J HERMES ZANETI

DE-SE NOVA REDAÇÃO A ALINEA "c" do INCISO III DO ART.79'

r:,---------- I'LI ..... 'D/COllllll:llio/.UIC••I:I••O- -,

JUSTIFICAÇÃO
Os impostos devem estar SUjeitas à observância minima

de um prazo para a sua vigência. Assim, o iwposto sobre a patri

mõnio, renda ouproventos, além ficar jungido aos principLos • da
legalLdade e da anterioridade deve obedecer um prazo minimo - 90

dias - para a sua vigência. Tal circunstância dâ aos contribuin 

tes razoâvel garantia no sentido.de não lhes ser atr~buidü tribu
ta~ão de um momento par" outro sem as deVidas cautelas de previ-
são. Por outro lado, o chamado principio da anualLd"de que no

momento Se restringe a in~tituição OU majoração de trLbutas no
ano anterior a ~a vigêncLa, ainda que seJa no dia 31 de dezembro,
sofre uma alteração conceitual, porém, com mais eficiência aos

objetivos de sua institui~ão -- dar aos Contribuintes um prazo ml
nimo para a sua adequação aos novos ditames tributários sem e~bar

90 de suas necessidades e progr"ma~ões.

Comissão do Sistema TributárLo, Orço e Finanças

"c) antes de decorridos noventa dias da publicação da respe~

Uva lei~

1':1--------------- Tc.rflUt1Sr",~";-i.o--- -----_--.,

No art. 15, dê-se nova redação ao § 69 e à alínea "h" do ~tem

II do § 11, suprima-se o § 79 e renumere-se os seguLntes,
"§ 69 - Em relação ao ~mposto de que trata o ~tem III:
"I resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços de

seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveLs âs operações e

prestações interestaduaLs e de exportação;
"11 - naS operações e prestações internas, salvo delLberaçáo

em contrário dos Estados e do Distr~to Federal, nos termos do d~spos

to na alinea "9" do item ÍI do § 11, nenhum~ um.dade da ~·edera.ção e~
, tàbelecerá, direta ou Lndiretamente, alíquota infer~or às que o Sen~

do do Federal fixar para as ~nterestaduais;

"111- nas operações e prestações interestaduaLs a alíquota in
terestadual correspondcrá sempre à parcela do trLbuto atrlbuida ao

Estado de OrLgem, cabendo ao Estado de destLno a tributação da dLfo
rença resultante da aplicação da alíquota interna:

"IV - nas operações e prestações interestadua~s realizadas dL

retamente para consumLdor final e em outras indicadas·em LUL Compl~

m~ntar, serã aplLcada, para efe~tos de cobrança do imposto, " aliqu2
ta interna."

fPM~~'''':J

rr;;,;'~Mmi ssão d Sl tem"

JUSTI FI CACJfO

A falta de parâmetros para a devolução pode transformar o
empréstLmo compulsório em verdadeiro imposto, seja por efeLto da

inflação, seja por prazos exageradamente longos. Por outro lado, /
existindo a certeza da devolução do valor arrecadado devLdamente /
c~rrLgido, reduzri-se-ã a natural repulsa do contrLbuLnte a eSse ti

po de intervenção.

JUSTIFICAÇÃO

A redação do Anteprojeto restringe-se ã noção tradicio

nal de Estado, quando no tempo presente do desenvolvimento econõ
mico-social a ação tipicamente estatal rea11za-se, 19ua1mente, a
traves de novas formas de or9anlzação Juridica. A redação propos
ta adequa o Sistema Tributàrlo BraSileiro ã realidade atua~.

SUPRI~~-SE OS INCISOS IV e V DO ARTIGO 79:

Dê-se nova redação ao artigo 18:

"Art. 18 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o

produto da arrecadadão do imposto da União sobre a renda e prove~

tos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendlmentos p~

90s, a qualquer titulo, por eles ou suas autarquias, fundações e

empresas p~b1icas."

EMENDA 550277-2
tJ HERMES ZANETI

EMENDA 550278-1
tJ HERMES ZANETI fl-PM'OS:=-J
..,,-----::------ 'llN."'o/COIlI"io/SUIlCOIlISS.lO --,

COMISSÃO DO SISTE~~ TRIDUTÂRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS ~'o~

m--------------- ~~.TtI/JII'rI"~~.D----__---__- __--.....

JUSTIFICAÇÃO

Fazer Consta na Constituição que é vedado"imprilrir a tribu
to efeLto de confisco" é completamente supérfluo e até cont.rad i>

tõrio com aspectos conceLtuais de imposto. Tal vedacão ensejará
demandas infind~veLs quando se tratar de uma execução força~a,por

"h) disciplinar a aplicação de alíquotas nas operações c pres
tações interestadUais."

JUSTIFICAÇÃO

A redaçáo do Anteprojeto exclui O Est~do de dest~no de inúmeras
operações interestaduais, tais comO venda~ diretamente para consumi- ,
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dor final, compras realizadas por contribuintes de morcadorias para J
uso ou consum.o próprio, c,?!!,pral! realizadas po~ entidades 'love-rn"m<'n
overnamenta1s nao contrT5uintes do imposto. -

Ora, é de fundamental importância a part1cipação do Estado con

umidor ~ todas ~ operações interestadua1s, do contrár10 estar-se
consagrando uma dis6r1m1nação totalmente inadequada.

De fato, no prõprio Anteprojeto, o art1go n9 11 veda aos Esta

os e ao Distr1to Federal estabelecer diferença tribut~=1a entre bens

serviços em razão de sua procedênc1a ou dest1no. P01S bec., as dis
oS1ções agora emendadas conflitavam abertamente com esse pr1ncíp10,

o permit1r uma tr1butação ~eduz1da em diversas operações e pr~sta

ões com mercadorias e serviços or1undos de outros Estados, em detr1

'nto daqueles produzidos dentro de suas fronte~ras.

As emendas dos dema1s itens representam uma adequaçâo das d1s
sições cosntantes dos §§ 69 e 79 do AnteprOJeto, além de se prever
disc1plinamento, via'Lei Complementar, da aplicação das alíquotas

as operações e prestações interestaduais.

JUSTIFICAÇÃO

O imposto sobre rnercador1as e serviços deve incidir sobre o valor
total pago pelo adquirente. Ora, a venda a consumidores finais,

atravês de crediários, de cartões de crédito e de financeiras, têm
ensejado um permanente desvio da base de tributação dos Estados pa
ra a União, tendo em vista o diferencial de alíquotas entre o impo~

to estadual e o imposto sobre oDerações ~inanceiras.

Aliás, tal situação tem propic1ado uma sêrie de discussões judic1ais.

A medida proposta visa definir o exato alcance de um e de outro im 
posto.

Por outro lado, a propos1çao vir1a corrig1r uma flagrante injust1ca

hoj~ eX1stente, pois grandes empresas, dada sua expressão econômica
-financeira, têm condições de instituir empresas de crêaito e finan
ciamento subsidiárias, retirando da incidênCia do imposto esta~ual

parte do preço de venda, ao passo que o pequeno empresár10 não dis
põe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação integral do i~

posto sobre mercadorias.

HERMES ZANETI

}Él'flENDA 550283-7
PJ
1':'1;---------- ",UAJUO/CClllUldCl/.UICOIttIlÃCI --.
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.-. .r.u• ..,O/cOliUuio/luICOMI'do-------------,

DO SISTEMA TRIBUTARIO - ORÇA/lENTO E FINANCAS

DS-SE NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 23:

A emenda proposta objetiva alcançar os segu1ntes pr1ncíp10s:

1. participação do Estado de destino ~ todas ~ oDeraçÕes'!

prestações interestaduais;
2. uniformidade de alIquotas em todo o territôrio nac10nal

(p. ex., alta, média e baixa);
3. definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujei

tos àquelas alíquotas pelos Estados, de forma colegiada e regional;
4. maior autonomia para os Estados e Distrito federal conce

o ncederem isenções e demais benefIcios f1sca1s, órgão colegiado dos

atados apenas os autorizaria af1m de evitar guerras f1scais.

Com efeito, de acordo com a s1sternát1ca atualJ rnant1da pelo
teprojeto, todos os Estados não industrial1zados sofrem sign1fica

ivas perdas, pois:
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de

Estado;
- nas co~ras d~ fora do Estado, por contribu1ntcs, mas de

rcadorias dest1naãas ao uso e consumo e, até, ao at1Vo f1XO;

- nas compras govcrnamenta1s, 1nclus1ve de mun1cIpios~ rea11

fora do Estado; e
nas operações interestaduais em quP a etapa seguinte não ê

JUSTIFICAÇÃO

"lI - quanto ao imposto de que trata o item 111:

"a) regular a forma como,mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, ~senções, incentivos e benefIcios f1sca~s terão

sua concessão autorizada;

"b) disciplinar a aplicação das alIquotas em operações e pIe

taçõ~s interestaduais e a respectiva repartição entre os Estados de
origem e destino;

"c) dispor como, mediante deliberação dos Estados e do D1S

trito Federal, regionalmente, definirão mercadorias e serViços que

estarão sujeitos às alIquotas fixadas."

1":"l---------------TUT""UlfIPlU;ão---------- ,

Dê-se nova redação ao § 69, ao 1tem II do § 11, supr1ma-se
O § 79 e renumere-se os seguintes, toXs do art. 15:

"§ 69 - As alIquotas internas e de exportação de que trata

o item 111 serão fixadas pelo Senado Federal e serão un~formes em

todo o territôrio nacional. Nas operações e prestações interesta
duais a alIquota será repartida entre os Estados de origem e de des
tino. n

..UfOIl---------------

-!p!TO/,/USTlrlcaçiO

DS-SE NOVA REDAÇ~ AO ITEM V DO ART.13 E ACRESCENTE-SE O § 12 AO

ART.15:

JUSTIFICAÇÃO

" ART.23 - Os benefIcios fiscais vigentes na data da promulga

ção desta Cosntitu1ção, dentro de noventa dias, serão avali~

dos pelo POder Legislativo competente, send6 cons1derados e!
tintos os que expressamente não forem convalidados".

Uma nova ordem institucional deve vir dotada de espírito ino

vador, especialmente quanto ã eficiência e ã correção de circunstã~

cias danosas ao desenvolvimento e ao bem comum. Inda ma1S quando r~

presente benesses para alguns em' detrimento da maior1a. Assim,' é f~

damental que com o advento da nova Constituição tudo seJa revisto o
mais rápido para que os fatos, as ncessidades e posições, espec1al
mente no que diz respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento
jurIdico-institucional. Se a Constituição alterará toda uma estrutu

ra institucional de benefIcios fiscais ( convênios, leis estaduais,
leis federais, leis complementares, decretos-leis), estes devem ser
imediatamente revogados ou, então, examinados, reavalidados pelo Pod r

Legislativo.competente.

r.l====""""=-===::-: "~C..á"ID/COIU!.lo/.U.CDMl.••io------------,
• OMISS~ DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550282-9
f? HERMES ZANETI

"V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas

a tItulos ou valores, exceto quando relativas a saídas
de mercador1as a consumidores f1nais ( art.15,§12) ".

§ 12 - A base de cálculo do 1mposto de que trata o 1tem

111 co~preenderã o montante pago pelo adquirente, 1nclu1n
do acréscimos f1nanceiros ( 13,V).

ributada
2 Estado de des~ não part1ciDa da tr1butação.
Por outro lado, do ponto de vista da adm1nistraç5o tributária

, pr1nc1palmente, do ponto de v1sta do contr~bu1nte, o estabelec1men

o de variadas alIquotas, talvez diferentes em cada Es tado , torna esse

mposto mU1to mai~ complexo e, tambêm, oneroso. A reda,ão proposta v!

a reduzir o número de alíquotas e torná-las uniformes, apesar de po-
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I erem variar, de região para região, as mercadorias que a elas csta

ão sujeitas.
Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para

• EStados, porém, através da cooperação e participação, por isso a
ransformação das deliberaçõcs colegJ.adas de impositJ.vas para dutori

ativas. Todos os benefIcios, porotanto, serão concedJ.c.Ios 'por lei est!!

ual.
Su ere-se, també.m, a suoressão das letras "a'l a"f" I di.sr.c~5\lI(!l

JUSTIFICATIVA

A Emenda pretende reestabelecen a situação vi
gente, suprimindo o imposto de vendas a varejo e atribuin
do o imposto sobre serviços à competência Municipal .

f_

~!'!1Iêl~ML~!i(~~~.l__ ."TOIII----- --,
NILSON GIBSON

' ...dIlIO/COMIUlo/IUlCOM.lllo _

~COMISSAO 00 SISTEMA TRIBuTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

~A 580284-5 ..... _e.-- RuBEN F'IGuEIRÓ

....,.....--------- nno/.I"'ylrrc..clo,------ -,

MBBIFIEATIYA
"..,--------------- TlXTo1"'uITlncaçlo -,

Participação

As alineas ~, b e ~, do item I, do Artigo 20, terão

a seguinte redação:

8) dezoito por cento do Fundo de Participação

dos Estadbs e do Distrito Federal;

b) vinte por cento do Fundo de

dos MunicípIos;

c) três por cento para aplicação nas Regiões

Acrescente-se o parágrafo , no Art. 27 do SUBSTITUTIVO
DO SENHOR RELATOR , assim redigido :

" § 4 Q - Pelo menos 3t da Receita Tributária nacio
nal serão destinados, durante 20 (vinte)
anos, para aplicação em ooras de comeate
à seca na região nordeste do Pais " .
JUSTIFICATIVA

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através

suas instituições oficiais de fomento;

a-a-S-T-I-F-I-e-A-T-I-Y-A

A seca é calamidade antiga e que até hOje preocupa
a todos. Cumpre que haja um programa nacional arrojado para
oferecer uma solução definitiva.·E medida de ampla sensibi
lidade social e que redundará em evidentes b~nef!cios para
todo o pais .

Não há por que marginalizar a Região Centro-

da ~nião para seu processo de sustentação e desenvolvime~

to econômico.

Não incluir o Centro-oeste, Região carente de

recursos federais e a única capaz d~ responder db imedia

to o apoio financeiro, é uma dIscriminação odiosa que não

pode prevalecer na Lei Maior.

Oeste dentre aquelas que exigem uma contribuição maior

!~DA 580287-0 ••".,-------] rrr-P"M'D"B"----'
~ CONSTITUINTE NILSON GIBSON _ ~ ~
..".....::.- .L••ã.IO/cOal,ssio/IUICOIlUSlio,-----------,

COlISSlIO 00 SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAlo'ENTO E FINANÇAS
~ . 1U10/olUITl'CACio---------------__,

Dé-se ao art. lO do Substitutivo do Senhor Relator , a segui~

te redação

" Art. 10 - Não incidirão impostos da Uniãu, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, e~ceto o previst~ no Art
1S I , relativamente às micro-empre
sa~, nos termos estabelecioos em Lei
Complementar "

~DA 550285-3 ..... _
~ CONSTITUINTE NILSON GIBSON
....,.- 'LIIII....O/COIll'Sio/"'.:oalllsio-----------,

COlISSIIO 00 SISTEMA TRIBUTARIO , ORÇAlo'ENTO E FINJW;AS
.",r- 1UTO/~"'·I'lt&Ci;---------------__,

JUSTIFICATIVA

A norma de Art. 10 do SUBSTITUTIVO carece de técnl
ca jur!dica. A micro-empresa ~e uma categoria especial de
empresa e destate só po~e ser d~f.inida e regulamentada pela
União, à qual compete legislar sobre direito agrário.

~'''''''a:J• PMDB

Acrescente-se o inciso, ao Art. 9 do SUBSTITUTIVO DO SENHOR
RELATOR , assim redigido

NDA 580288-8 ......=~ -,
CONSTITUINTE NILSON GIBSON

~ .L ••Ã~/cO..ls.lo/.UlCO.ISllo----- :_---_,

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

".., T..'o/olu.n'lcaçio----------------,

I Propriedade predial e territorial

11 - Serviços de qualquer natureza, nos ter
mos estabelecidos em Lei Complementar . "

Dê-se ao Art. 1S , do SUBSTITUTIVO DO SENHOR RELATOR, a

seguinte redação :

" Art. 1S - Compete aos Estados , ao Distrito
Federal e aos MunicIPios , 1nstl
tuir impcstcs sobre :



PLItNUICl/CClUI~s1o/sUICClUlssio ~D.T.------,

Comissão do Sistema Tributário. orcamento e FÜl~ ~ o~~

Constituinte BAStLIo VILLANI

080 • V· Comissão doSistema Tributário, orçamento e Finanças

" 111 - ~ vedada à União tributar os rendimentos d~

titulos da dívida pública ~stadual ~ municl
pal e os v~ncim~ntos e proventos dus s~rvi

dores dos Estados ~ Municipios ."

EMENDA 550290-0
[J

.luTClA----- _
pr;PAIITIIlOUP ti, O B

JUSTIFICATIVA

Com a promulgação da Carta Política d~ 1946,

ambas as formas d~ tributação passaram a s~r ~y'pr~ssament~

p~rmitidas, pondo-s~ fim a controv~rsia

DE'Cn BT.I

r:T--------- 'LIl....Alo/co...UI~lo/.PJKOIIII..la----------..,
SISTEMA TRIBUT. aR

..".,. Tl:IlTO/"ulTl'ICAÇio -----,

Dê-se ao A;t~ 12, do Substitutivo do Senhor Relator da

Comissão Temática supra, a seguinte redação:

ftArt. 12 - Disposição lp.gal que conceda isen~ão ou ou

tro benefício fiscal tprá seus efeitos periodicamente avaliados pe

lo Poder Legislativo, conforme dispuser a lei.'

Parágrafo único - A isen~ão, salvo se concedida por
prazo certo, previsto em lei ou em ato adlninistrati.vo, e em função
de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei,

a qual~uer tempo."

JUS T I F I C A C Ã a

Não é próprio da Constituição fixar, desde logo, a p~

riodicidade de quatro anos, para a avaliação, pelo Poder Leaislati.

vo, dos efeitos de legislação concessiva de isenção ou benefício

fiscal, como sugere o "c:aput" do art. 12, como inicialmente proje 
tado, atê porque podem estes ser concedidos e vigorantes em menor

periodo, como ocorre, por exemplo, com certas isenções em 1mporta 

ções.
Ao depois, não há processo viável de renovação da no~

ma lecal concessiva de benefícios fiscais. Estes S1m é pue poderão
ser renovados, na forma da lei. Na verdade, em má técn1ca, os tam 

bém impuanados §§ 19 e 29 originais, nada mais fazem do que limitar
a quatro anos a vigência das leis concessivas de incent]vos fiscais.

Ora, essa limitação temporária é incompatível com a

execução de projetos vinculados a planos ou programas de desenvolvi
mento regionais ou setoriais. ~ o caso, por exemplo, dos incentivos
para o desenvolvimento d~s Regiões Norte e Nordeste, ou de implemen

tação da indústria de microeletrõnica, que tem um prazo de maturaçÃo
não inferior a dez anos. A manutenção dos dispositivos impuqnados i~

vlabilizaria o esquema econômico-financeiro dos pro~etos nessas á
reas e segmentos, sem qualquer proveito para o Pais.

Não se alegue que o § 39 pro~etado resguarda o direito

adquirido. Se ê verdade que alçuns beneficiados terão seus direitos
legitimos respeitados, não é menos certo que projetos futuros seriam
atingidos pela norma restritiva projetada.

O que se impõe, em verdade, é permitir ao Poder Legis

lativo o acompanhamento e a avaliação dos efeitos dos incentivos, s~

ja para revogar a lei concessiva, seja para simplpsmente reclamar a
punição dos beneficiários que não cumprirem as obrigações assumidas

com o Poder ~úblico.

De outro lado, é imprescindível respeitar o direito a~

quirido dos contribUintes, em face da modificação da lei, assim como

hoje regulado pelo art. 178, do Código Tributário Nacional.*

r.;---------------TUTO/olUSTlflC.çiCl-------- ---,

Substitutivo do Relator da Comissão do Sistema Tribut!
rio Orçamento e Finanças.

EMENDA N2 01

Dê-se à letra "c" do item lI, do Art. 62, do Substitu
tivo do Relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças, a seguinte redação:

"c) patrimônio, renda ou serviços dos
partidos politicos, inclusive su~s fundações, das enti

dades fechadas ce o:evidência privada com direito de

gerir seu patrJm5nin, das entidades sindicais, e das
instituiçQEs da educação e de assistência social, dire

tamente rel~ciona~os com os objetivos institucionais '

que lhes definam a natureza; e"

JUSTIFlCAÇAD
E do conhecimento de todos que o (INPS), Instituto Na

cional de Previdência Social, é oficialmente a previdênCla dos

aposentados e ou sinistros do Brasil, Instituto este que vem se

mostrando insuficiente no atendimento básico daquele que, nos
seus anos de atividade, tendD prestado serviços, passam para a
inatividade. A partir dai surge o drama do aposentado ou daquele
que se invalida, de tal sorte a não lhe permitir manter o mesmo

padrão de vida que outrora desfrutava. E relevante se verificar'
que tanto o salário de atividad~ o o benefício previdenciá
rio de aposentadoria ou pensã~ os em idêntica natureza alimen
tar, devendo, pois, em razi dis terem idênttca proteção le:

gal.

Não obstante isso, a previdência oficial não assegura
aos que se aposentam, a manutenção do padrão econômico-finance!

ro anterior. Sensíveis a esta situação, alguns estudiósos desde

a década de 40, desenvolveram estudos tendentes a suprir a lac~

na da previdência básica. Conven~idos pela conclusão desses es

tudos, muitas empresas criaram Caixas de Previdência, Fundações

e outras entidades com a finalidade de complementar a aposenta

doria de seus funcionários.

O crescente número de empresas que aderiram ao siste

ma supletivo de previdência, levou o governo a tutelar a novel

atividade.

São nítidas as diferenças entre uma entidade fechada'

de previdência privada e uma entidade aberta, entidade aberta ,

de Previdência Privada é aquela acessivel a qualquer cidadão p~

dendo ou não ter fins lucrativos ex: (Montepios), conforme dis
põe o artigo 42, alinea ""b" inciso Ir da lei n2 6.435. Enqua~

to que a entidade fechaoa não tem finalidad: lucrativa, ex:(Fu~

dações de Seguridade).
Sem dúvida que, desde os primórdios da revolução In

distrial, a filosofia do bem-estar percorreu longo caminho, até

se configurar com o direito humano à seguridade social, só que,

ainda hoje, não conseguiu as necessárias estruturas sócio-econ~

micas que a efetive em termos de sat~fção do individuo. A pr~

vidência privada, 'especialment~ ec da, é uma tentativa com

provadamente exitosa no se",~~ de a cançar este desiterato de
bem-estar, atenuando sobremaneira o impacto decorrente da diminu!

ç~o do poder aquisitivo do trabalhador que ingressa na Inativida
de.

Para alcançar seu objetivo maior que é de complementar'

os benefícios previdenciários, as entidades fechadas de previdên
cia privada formam fundos com os recursos financeiros através das
contribuições das patrocinadoras empresas e dos próprios partici

pantes empregados. Tais fundos são geridos pela entidade e, res
guardados por cálculos atuariais, obrigatoriamente devem manter a
harmonia do binômio contribuição/beneficio. Entretanto o Governo,

obriga a que as entidades canalizem esses recursos para investi

mentos que nem sempre permitem que se atinja o equilíbrio exigido.
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Dai porque 6 de inteira justiça a isenção Tributária de
tais entidades, que poderiam dispor de mais recursos para invest!
mentos em proveito da pop~lação.

A isenção tributária sugerida pela substitutiva da rela
tor, comtempla entidades análogas em suas elevadas finalidades, •
àquelas desempenhadas pela Previdência Privada, senda preferen
cialmente cabivel a inclusão desta, na texto constitucional na
forma sugerida.

Nossa sugestão à Constituição de 1987 visa COE

rigir essa distorção através da democratização das decisões

econômicas a fim de que seja da competência do Poder Legis

lativo discutir e votar o orçamento monetário como parte de

suas atribuições mais legitimas.

..., 'LIU'....o/cow.ulo/.u.cow.sslo------------,

• O~IISSÃO DO SISTEMA TRIBUTlüuo, ORÇAMENTO E FINANÇAS
,."., TtaTo""'uSTlr.cAt;Ão ...,

EMENDA 580293-4
f!l AGASSIZ ALMEIDA

AUTOIl---------------] ~'''''fltll>~

AGASSIZ 1\Ll-lEIDA - ~oo..-----J

EMENDA 580291-8
tJ
fi 'L,Ult,"IO/COYISt;.O/SUIlCOWIUãO-----------

J
~,.1°'&n'A----:-I

1(-COMISSÃO DO SISTE!IA TRIBUTÂIHO. ORÇAMENTO E FINZlNçnS w'~Gia.+-J
..., TUTO/olUSTlrlCAçlo--- --,

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO ONDE COUBER:

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

"A União divulgará pelo Diário Oficial, ate-o

último dia do mês subseqüente, os montantes'

"Estatizem-se as instituições financeiras, que

ficam subordinadas ao Ministério da Fazenda,'ART.

dos impostos e contribuições, englobando os

ART.

efetuando-se as indenizações em Titulos

Dividas Públicas pelo prazo de vinte (20)

das

acréscimos arrecadados, bem como os valores' nos. °

transferidos aos Estados e l1unicíl?J.os."

jus T J: F I C A: ç Ã-O

JUS T I F I C A ç Ã O

Instituindo o sistema de transferência ou par-

t!~ip~ções a No~~ Constitüiç~ü u~v~ cridr também um direito

áqueles destinatários obrigado o ente repassador a tornar I

pUblico o montante de suas receitas vinculadas e os valores

transferidos, com a finalidade de ensejar o competente co~

trole e a fiscalização, no ·exercício do direito outorgado.

As instituições financeiras privadas, nas ült!

mas décadas, foram as beneficiárias do processo inflacioná

rio e recessivo. O que atingiu, e este fato, exsurge, noto

riamente, nas centenas e centenas de agências bancárias in~

taladas.

O nosso sistema financeiro privado, relativa-'

mente aos oueros paises, é o mais concentrativo e anti-pro

dutivo, partindo-se desta premissa: faz-se a captação da

poupança popular, e parado~alrncnte, os emprést1mos são dir!

gidos unicamente para atendimento dos interesses banqueiros

Em nenhum pais do mundo existe um s~stema fi

nanceiro com um caráter anti-social, e totalmente alheio ao

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

processo produtivo.

A par desta política financeira, da qual são

beneficiarios os banqueiros, ocorre a exploração dos servi

dores dessas instituições asfixiadas por aviltantes salári-

Estamos, no elenco de competência do CongreSso

Nacional, acrescentando a de dispor sobre o orçamento mon~

tário, pois não é mais possível que este continua atuando

como o caixa dois do orçamento fiscal, fonte de recursos p~

ra qualquer gosto de prioridade até duvidosa.

ART. "Compete ao Congresso Nacional dispor o orçame~

to anual e plurianual, o orçamento ;onetário,a

abertura de operação de crédito, a dívida pú

blica e a emissões de curso forçado."

JUS T I F I C A ç Ã O

os.

No Mêxico e na França, paises que estatizaram_

o sistema financeiro privado , os resultados advindos de~

tas medidas são positivos, sobretudo, por que a poupança •

popular foi direcionada para os setores produtivos.

Os lucros alcançados por alguns bancos, dest~

cadamente Bradesco, Itaú e Banco Real alcançaram cifras a~

tronômicas comprovadas em seus valanços de 1986, assim di~

criminadas: Bradesco, 4.200.000,00 (quatro bilhões e duze~

tos milhões de cruzados); Itaú, 3.800.000,00 ( tres bilhões

e oitocentos milhões de cruzados); Banco Real, 2.100.000,

00 dois bilhões e cem milhões de cruzados •
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INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

r::"I---------------- 1IlCTOlofUSTIP'ICAÇão-----------------,

econômica das Regiões Norte e Nordeste, medLante o forta

lecimento e ampliação de suas atividades produtivas, a

fim de arrancar as economias regionais das amarras do su~

~STIFICATIVA

Como se vê, acrescentamos ao próprio texto o que diz
respeito ao limite individual do tributo, sem o que o mesmo ficaria

desfigurado e em dettioento do contribuinte; ~ois, se o "limite to

tal" é direito e garantia do Poder Público pelas despesas ou gastos
totalizados com a obra de melhoria ,"·0 limite individual" constitui

êm contrapartida, direito e garantia do contribuinte beneficiado,
que ressarce ao erário o que este despendeu • O direito do contri
buinte , devidamente expresso pelo limite individual não pode ser 00

tido, esquecido ou postergado.

• Tanto assim é que o eminente Senador NELSON CARJEIRO
já apresentara SUGESTÃO neste sentido, eM 22 de abri~ passado , e
que certamente não teve tempo de ser acolhida no texto em foco

Com toda razão dizia S.Exa. ao historiador a quêstão.
que "a Emenda Constitucional N9 23/83 regrediu na matéria, ao subs
tituir (••• ) e supriMir novamente o lioite individual".

Realmente, o tributo de que tratamos. de acordo com a
sua natureza jurIdica, sempre foi acolhido e justificado, seja pela
doutrina seja pela legislação, no caso as Constituições do Brasil ,

que o abrigaram, contendo os dois necessários e impostergãve1s l1mi

tes: o limite total, que tem por tefêrência o custo da obra pública

ou -;s d~;pesas que a mesma acarretou ao poder público, e, o lijite

individual, que diz respei~o ã valorização acrescida aO imõvel ~e

neficiado. vê-se, pois, pela simples colocação ou especificação
dos dois limites, o quanto é necessário e imprescindIvel que, poste
o primeiro, não seja omitido o segundo, sob pena de se COMeter la
mentável OMissão no texto constitucional, que estamos redigindo.

Basta consultarem-se as Constituições de 1934 (art.
124); de 1946 (art. 30 - I), Emenda n9 l8/6S (art. 19), instituição
do Sist~~a Tributário; de 1967, art. 19-III e § 39, porém, corrigi
da pela EMenda n9 1/69, art. 16, II, que consignaram senpre
os dois limites.

Finalmente, cumore salientar que o conceito de
limite individual está expresso no artigo 13, inciso I do anteproje
to da Subcomissão (II-C) dos MunicIpios e Regiões.

recursos

auTCIlil:---------------

J O S T I F I C A C Â O

gatori~ente aplicados no Norte e no Nordeste,

devendo oa demais órgãos aplicar, nas mesmas •

que lhes forem concedidos."

regiões, 15% (quinze por cento) dos

"No orçamento anual, 30% (trinta por cento) dos

recursos atribuídos aos órgãos da administra

ção direta e indireta da União que atuam na !
rea social, a ser definida em lei, serão obr!

ART.

l\GPSSTZ DIMFTpn

As Regiões Norte Nordeste precisam, urgenteme~

te, de auxilio, pois esta é uma das causas fundamentais do

subdesenvolvimento que graga nessas regiões e da disparida

de sócio-econômico existente entre elas e as demais áreas '

do PaIs. que está - reafirmo - na parcimônia dos recursos '
que são ali aplicados pela União. -

Em verdade, torna-se essencial a valorização

,..---------- I'LEllAIWJ/COWIUio/IUICOIlISlio----------__,

e%OMISS!O DO SISTEMA TRIBUTARIO! ORç~mNTO E FINANÇAS

EMENDA 550294·2
f?

desenvolvimento.

A complexidade de problemas que flagelam as

referidas populações vão desde os baixos níveis técnicos'

ã agricultura e pecuária, a diversidade dos fenômenos cl!

máticos, aliados as enchentes, carência econômica, ao su~

emprego e ao desemprego não permiten que as regiões

vam um tenham um mínimo de desenvolvimento.

são motivos que nos levam a atribuir do ar

A 550296·9
DEPUTADO ANTONIO CARLOS ~EMDES TPA~E

Iõlr-====:::-:----= "LDl...IQ/CaIlllIS:llia/lu.~o..I.JIO----_-----__,
COMISSÃO DO SISTEMA TRIDUTARIO,ORÇA~~NTO E FINANÇAS

=----------------1'~.l'O/"IISf'I"C.ÇÃQ----------------_,

Dê-se ao artigo 79, inCiso III, item C a seguinte redação:

menta da União, trinta por cento dos recursos destinados'

aos órgãos federais da Administração Direta e Indireta, •

com desempenho na área social, e quinze por cento que ca

berá aos demais órgãos federais investirem nessas r~

Artigo 79 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos
MunicIoios:

giões.
rII - Cobrar tributos:

§ 49 - As contribuições de oelhoria serão exiqidas dos
proprietários, tendo por limite total a despesa realizada e por li
mite individual o acréscimo de, valor que resultar para cada imóvel
henefidado.

NDA 55029 ·1
DE~UTADO ANTONIO CARLOS MENDES

Dê-se ao § 49 do art. 19 do Substitutivo
-te red~ãol

do R;llator a seguin-

c) não alcançados pelo disposto na letra anterior, em cada
exercIcio, sem que a lel que os houver instituIdo ou aumentado est~

já em vigor antes do exercIcio financeiro.

Justificativa

Trata-se do ~undamental ~~io da anualidade, contido
nas demais constituições anteriores. Tal princIpio, no acertado di

zer do ~rofessor Ylves José de ~iranda Guimarães, é cOM?lementar ao
princIpio de legalidades dos tributos: "O princIpio, assim,é um com
plemento do da legalidade dos tributos: (Os princípios e Normas Cons

~~als~rlhutárlns,FA. LTr, são Paulo, 1967). Sendo,pois princI-
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pio complementar ao da legalidade, que é o máxiMO dos orincípios no

Direito Tributár~, não há corno dele se afastar a Constituição o~a e
laborada, nem Muito menos o suprimir, pela desfiguração e minimização

a que o submete. Certacente a presente Constituição não há de fugir

ã norna maior do Estado de Direito pelo qual ninguem será obrigado a
fazer algo senão eM virtude da lei, orincípio este do~de dimana o da

legalidade tributária e seu compleMentar da anuidade tributária. ~ dei
se ver, neste sentid,> ~lJV nARBaSA ~r)r,lIEI~"', PrincIpio.. Gerais em mat!
ria trihutária, oãg. l~l, de seu Curso de Direito Tributário, 4a. ed~

ç:o, 1976. AciMa de todos, Dorén: ~e1a amolitude com que versa a ma-I
teria, ALIOMAR nALEEIRD, LiMitaçoes Constitucionais ao Poder de Tri- I

butar, Forense, 5a. ed., lQ80, págs. 11 a 90. AI diz o mestre que I
"os fundadores da Nação adotaram o princIpio da anualidane ,no art.
171 da Carta ~onárquica" (pág. 13); "Na Constituição de 1946,0 prin- I
cIpio da anualidade logrou formulação clara, positiva e extensiva ~

Estados e Municípios' (pág. 15); " ••• pa~a inpedir que no meio do ano

se crie um imposto e se mande cobrar imediatamente" (pág. 16); "No

México, vigora a regra da anualidade, tal como na França, Bélgica Br!1
silo (pág. 86): 'Os princIpios da legalidade e da anualid~de. já vi- I

mos, como liMitações constitucionais ao poder de tTibuta~ da União ,
dos Estados, do DF e.dos Municípios, promanam das bases essenciais do
regime democrático adotado pela Constitui~ão e, ao mesmo tenpo, asse

guram garantias e direitos individuais, porque o art. 153, § 39,se i~

sere nesse rol das franquias cIvicas' (pág. 89).
Ressaltamos as palavras do eMinente mestre tributárista e

grande democrata que foi ALIO~AR BALEEIRO, ao dizer, como transcreve
.os acima, que os dois princIpios, ,o da legalidade e seu complementar
da anualidade, ·"RO~lANA.'1 DAS BASES ESSENCIAIS DO REGI'tE DE'IOCR,'iTICO'!

E agora, nós, Constituintes de lQ87, fugiremos a essa bande~

ra do REGIME D~~OC~TICO, que pregamos nas ruas e praças do Brasil,ao
concitar o povo para que nos elegesse a fim de escrevermos a CO~~

TITUIÇÃO DEMOC~TICA que temos o dever de dar à Nação ?

Mais, está no texto acima, de BALEEIRO, que os dois grandes

princIpios - da legalidade e da anualidade - • AO MESMO TEM"O,ASS~

GURA.'1 G~~IAS E DIREITOS INDIVIDUAIS", sem dúvida afastando sur

presas desagradáveis, sorrateiras e repen~inas contra os contri
buintes, em favor de um Estado poderoso, ávido de cobrar e arreca

dar repentinamente, ou quanto antes, em noventa dias, passando por

cima do princIpio fundamentalmente democrático, secularmente vige~

te.
! Inadmi3sIvel que nos reunamos em ASSE'IBL~IA NACIONAL CON~

TITUINTE para frustrar, fraudar e ir mesmo contra o povo que nos
elegeu.

De-se nova redação ao artigo 18:

"Art. 18 - Pertence aos Estados e ao Distrlto Federal o
produto da arrecadação do lmposto da Unlão sobre a l'enda e prove~

tos de qualqu~r natureza, incidente na fonte sobre rendlmentoõ p!
gos, a qualquer títUlo, por eles ou suas autarquias, fundacõe~ e
empr es as publicas."

JUSTI FI CAÇ)l;O

A redação do Anteprojeto restringe-se ã nocão tradicl0_
nal de Estado, quando no tempo presente do desenvolvImento econ5
n1ico:so cial a ação tipicamente estatal realiza-se, igualmente, a
traves de novas formas de organlzação jurídica. A redação propos
ta adequa o Sistema Tributãrlo Brasileiro ã realidade atual.

,El't'lENDA 550299-3
(!l ~.~. Víürvre 1306Q J tJPM~8i85J
"',...------:0-"---- ....II.alllo/caalluio/ •.acO.,Ssio ~O"'.;--;:;l
• CQ~!ISSÃO DO SISTE~lA TRIDUTARIO, ORÇAl-IENTO E FINANCJ\S b o~

______________ TIAYO'..VIt' ••lucio-----------------,

SUPRIMA-SE OS INCISOS IV e V DO ARTIGO 79:

JUSTIFICAÇÃO

Fazer consta n~ Constitu1ção que é vedado"1mpr1m1r a tribu
to efeito de confisco" é completamente supérfluo e até contradi

tório com as?ectos conceituais de 1mposto. Tal vecação ensejará
demandas infindáve1s quando se tratar de uma execução força~a,por

parte do sujeito ativo, no sentido de carrear aos cofres pUblicos

rece1tas de 1mpostos.
Por outro lado a vedação • estabelecer priv1légio de natur~

za processual para a Fazenda Pública em detrimento de contr1buin
te",além de dúbia, fere umá garantia que visa asseguar~r aO·Poder

Tributante buscar privilegiadamente os recursos devidos em nome d
interesse público. Além do mais, à Constitui~ão reserv~~-se 1nstr
mentos mais gerais e abrangentes e, conseq6ente~ente, durad~uros.

O dispositivo é limitativo ao poder de tributar.

5 PlISSANDO O PARÀGRA~ONICOSEGUNDO PA~GRAFO NO ART. 9,

OS-SE !\O':A REDIIÇ:\O A ALINJ'A "c" do INCISO IH DO ART.79:

·c} antes de decorridos noventa dias da publicação da respe~

Uva leif

JUSTI:'ICi\ÇÃO
Os i~ostos devem estar sujcita~ a observ5ncia ~rnima

de um prazo para a sua vigência. Assim, o i~posto sobre o patr1
mõnio, renda ~uproventos, além ficar jungido aos princípios • da

legalidade e da anterioridace deve obedecer um prazo m!nireo - ~o

dias - para a sua vi~ência. Tal circunstãnci~ dá aos contribuin 
t~s razoável ~arantia no sentido de não lhes ser atribuídu tribu
tação de um ~or.~nto para outro sem as devidas cautelas de previ-
sJo. Por outro lado, o chamado princípio da anua11dade quo no
No~ento se restringe a instituição ou majoração de tributos no
·ano anterior a sua vigéncia, ainda que seja no dia 31 de dezerbro,
sofre uma alteração conceitual, porém, com mais eficiência aos
objetivos de sua institui~ão _k dar aos contribuintcs ure prazo mi

nimo para a sua adequação aos novos ditames tributários sere e"b~r

90 de suas necessidades e programaçóes.

I
I

t!.

o
da

JUSTIFICAÇJlo

A falta de parâmetros p~ra a devolução pode tran.. forrrar

empréstimo compulsório em verdadeiro imposto, seja por efc1to
infla~ão, seja por pr~zos elt ..geradamente longos. Por outro lado,
existindo a certeza da devolução do valor arrecadado devida~cnte

corrigido, reduzri-se-á a natural repuls~ do contribuinte a esse

po de intervencão.

~.

INCLUA-SE UM
PARA § 19:

§ 29 - A devolução do empréstimo co~pulsório será efetuad~

em dinheiro, cujo montante corresponderá ao seu poder aqui
sitivo real, em prazo não superior a cinco anos, contac~s/

da data de sua 1nstituicão, permitida, med1ante op,ão do I
contribuinte, automática compensação do valor a ser devolv~

do com qualquer débito seu para com a pessoa de cireito pú

blico que o instituir.
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"c) dispor como, mediante deliberação dos l:studos c dr- O.!.~;;

Lr1t~ r~c~ral, re9ionalmant~, defin1rão mercador1~s e scrvir.os que

cstar~o sujeitos às alíquotas fi>:adas."

JUSTIFICl\çiio'

A emenda proposta objet4va alcanç~r os seguintes princíp~os:

1. partic1pação do Estado de destino ~ todas ~ ~~cce~ ~

I!..rcstaçõ~ lnterostad~~;

2. uniformidade de alíquotas em 'todo o territõrio nac~on~l

(p. ex:, alta, média e baixa);
3. def~niç50 dos conjuntos de mercadorias e serviços SUJei

tos àquelas alíquotas pelos Estados, de forma coleg~ad:l c reg~onul;

4. maior autonomia para os Estados e D~strito rederal ccnce-

~---------------n.fo/""I'I'IC.C.'------------·----"
ncederem isenções e dema~s benefícios f~scdis, órgão coleg~ado dos

stados apen:lS os au!Dr~zaria afim de ev~ tar guerras f~sca~s.

Com efeito, de acordo com a sistemática atuul, mant1ca pelo

teprojeto, todos os Estados não industr~al~zados sofrem sign~f~ca-

ivas perdas, pois:
- nas operações realizadas diretamente a consumidor f~nal de

Estado;
- nas compras de fora do Estado, por contr~bu~ntes, mas de

rcadori~s destinadas ao uso e consumo e, até, ao at1vo f~xo;

- nas compras governamcnta~s, inclus~ve de rnun~Crpios~ reali

adas fora do Estado; e
- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é

ributada
~ Estado ~ destino não participa da tributac~o.

Por outro lado, do ponto de vista da admin~stração tributária
, principalmente, do ponto de vista do contribuinte, o estabelecimen
o de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada Estado, torna esse

'mposto muito mais complexo c, também, oneroso. 1\ redação proposta vi
a reduzir o número de alíquotas e torná-las uniformes, apesar d~ po
erem variar, de reqião para reqlão, as mercadorias que a elas esta
io sUjl!1tas.

Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para
5 EStados, porém, através da cooperação e participaçiio, ~or isso ~

ransformação d~s deliberaçõcs colegiadas de impositivas para autori
ativas. Todos os benefIcios, portanto, serão. concedidos por iei est~

alo

JU5TIFlCAÇJlO

11 redação do Anteprojeto exclui. o Estado de destino de inúmeras
oparações interestaduais, tai.s como vendas diretamente para consumi
dOr final, compras realizadas por contribuintes de mercadorias para
uso ou consumo próprio, compr'J.!'i renlizacJas por cntidad~:,: qOVl"rncJlncn-

overnamentais não contribuintes do imposto.
Ora, é de fundamental importãncia a participação do Estado con

umidor ~~ ~ operações interestaduais, do contrário estar-se
• consaqrando uma discriminação totalmente inadequada.

De fato, no prõprio Anteprojeto, o artiqo n9 11 veda aos Esta
s e ao Distrito Federal estabelecer diferença tributária entre ben
~rviços em razão de ~ua proced~ncl.a ou destino. Pois bem, as dis
.lções agora emendadas conflitavam abertamente com esse pr~ncip~o,

o permitir uma tributação reduzida em diversas operações e pr~sta

õcs com mercadorias e serviços oriundos de outros Estados, em àetri
Dto daqueles produzidos dentro de suas fronteIras.

As emendas dqs dem~is itens representam uma adequação das d~s

oSições cosntantes dos §§ 69 e 79 do Anteprojeto, além de se pr~ver

disciplinamento, via Lei COmplementar, da aplicação das aliqu9tas
as operações e prestações interestaduais.

"h) disciplinar a aplicação de aliquotas nas opurações e pres

tações interestaduais."

r:'I ll.'O/..U"I"~.C;,O-------------------,
No art. 15, dé-sa nova redação ao § 69 e à alínea /th" do item

11 do § 11, suprima-se o § 79 e renumere-se os seguintes:
"§ 69 - Em relação ao imposto de que trata o ~lem iII:
"I resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços de

seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às oper~çõcs e

prestações interestaduais e de exportação;
"lI - nas operações e prestações inturnas~ salvo dcll~~r3ção

em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos cio dispo~

to na alinea "s" do ~tem 11 do § 11, nenhuma una.dado da Federa.ção e~

tabelecerá, direta ou ind~retamente, aliquota ~nfer~or às que o Sen~

do do Federal fixar para as interestadua~s;

"111- nas operações e prest~ções interestaduais a alíquota ~n

t~restadual corrcspondcr5 sempre à parcela do trLuuto atrlb~rda ao

Estado de or~gem, cabendo ao Estado de destino a tributaçãv da ll~fe

rença resultante da aplicação da aliquota interna;
"IV - nas operações e prestações interestadua~s realizadas d~

retamentc para cons~idor final e em outras indicadas e~ Lei Ccmpl~

m~ntar, será aplicada, para efeitos de cobrança do ~mposto, a aliqu~

ta interna. II

."••ã 'co , U Ie------ , g-e.r.--,
DO SISTE~IA TRIDUTJ\RIO - oaçMIE"'TO r: FINI\I\(";..O; W 0ú/S7 )

·V operaçoes de crédi~o, cSmbio e seguro, cu relativ~s

a tItulos ou valores, ex~e~o quando relativas a· saiêas
de ~ercadorias a ~onsumidores finais ( art.15,~I~)".

M:-SE 1'0VA REDAÇJl.O AO ITDI V DO l\RT .13 E ACr~SCEl\"'i'I:.-SE O § 12 AO
IIRT.IS:

§ 12 - A base de cálculo do imposto ~e que trata o ~ter.

'tIt compreenderá o montante pago pelo adquirente., inclu~!l

~o acrésci~os financeiros ( 13,VI.

EMENDA 550303·5 ..,.------] S:;:;;'7'~.~
~ ),;) c;::f iftUAlre :B0<f1> , . W1'2~"'J(JJ;LJ

.... tl".,I\l".'rc.do---.,....-------------,eriMDBES]
(I0-9-;';"'fã7]e Finanças

..., . ,..,.h.,....-:acla - ,__

Dê-se- ~ova redação ao § 69, ao i.tem tI.do § 11, suprima-se
:0. § 79 e :enu~re-se, os sequintes, todoS do art. 15:

"li 69 - As a'lrquota~' lnt~rnas e de exportaçiio de que trata
Q item Lt~ serão fixadas ,pelo Senado Federal e serão unlfor~cs em
tod\) o tcrr:l.tõri'O nac~orraJ,... Nas operações e prestações inter.!sta
duais a alIquo~a será repartida entre os Estados de origem e de des
tino. "

"11 - quantd ao imposto de que trata o item III:
"A) regular a forma eomo,med~ante deliberaçãe dos Estados e

do Dlstri~o Federal, isenções, incentivos e benefI~ios fisca~~ ~rão
sua concc~são autorizada;

"bl disciplinar a aplicação das alíquotas em operações e pref
tações in~erestaduais e a respectiva repartição entre os Estados de
oriqem e r-estino;

JUS'1'IFICAÇl\O
O ~mposto sobre rner~adorias e serviç~s deve incidir sobre o valor

total pago pelo adqUirente. Ora, a venda a consumidores finais,
através de crediár~os, de cartões de crédito e de financeiras, tem
ensejado um permanente desvio ~a base de tributacão dos Estaê9s pa
ra a União, tendo em vista o diferencial de alíquotas entre o ir.~)o~

to estadual e o imposto sobie onerações financc~ras.
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Dê-se nova redação ao "caput" do art. 12 e ao seu § 19:

"Art. 12 - Disposição legal que conceda ~scnção ou beneficio
fiscal terá seus efeitos avaliados pelo Poder LegLslatJ.vo compete!!
te, durante o primeiro ano de cada legislatura."

"§ 19 - Caso a manutenção da isençáo ou benefíc~o seJa tida
como necessár~a e houver capacidade financeira da entJ.dade tributa!!
te para suportá-la, a norma legal será renovada, parcJ.al ou total-

r.1
n

. , . , ..uSf'Pluçla ,

Aliás, tal sltuação tem propiciado uma sér~c de dlscussõe~ ]U01Clais.

A med~d~ proposta v~sa definir o exato alcance de un e de outro 1m 
posto.
Por outro lado, a proposição viria corr~gLr uma flagrante Ln]ustica
hoje eXlstente, pois grandes empresas, dada sua cxprc~s50 cconên1ca

-fin?nceira, tãm cond~ções de instituLr empresas de créd~to c !Jnan
ciumenlo subsl.diárias. retirando da lncl.dêncl.ll do l.rrpcsto cSlLldu.:.al

parte do preço de venda, ao passo que o pequeno empresário n50 diS

põc de .tal mccunl.smo, sofrendo, portLlnlo, a trlbutaç~o lntegral do i~

posto bobre mcrcadorias.

TRIBUTARIO, ORç~mNTO E rINANçAS
r;y l'llII:l'o/.lun .. scAcão -,

ACRESCENTE-SE AO ART.~Õ O SEGUINTE ITEM:

~II- dez por cento do produto da arrecadação dos impostos da
sua competêncLa ( art. 13) ao'Fundo de Ressarcimento dos ~stad s
e do Distrito Federal ãs perdas decorrentes da não incLdência
do imposto de que trata o item III do art. l~ nas eXpo~tações

para o Exterior, bem como 'de outros benefícios institu~dos, por
Lei Complementar;

JUSTIFICAÇ1i.O

mente."

JUSTIFICAC1l0

A disposição constante do AnteprOJeto viria agravar, injusti

ficadamente, a atual situaçáo pois, de fato, tornar~a J.rrevogáucJ.s
todos os beneficJ.os vLgentes, durante quatro anos.

Alerta-se, também, para o fato de as isenções e os benefícios

conced1dos ao f~nal de um governo só poderem ser revogados, de acor

do com o AnteprOJeto, ao final do mandato do seu sucnssor.
Quanto ao § 19, os beneficios sempre serão declarados como

necessários por quem deles se apropria, o que nem sempre corresponde

à realJ.dade. DLficil será comproyar ou não, objetLvamente, a neces
sidade. Esse impasse somente será resolvido se também for levado'em
consideraçáo a situação financeira da entidade tributante, ou seJa, ,
a capacidade de concessão e/ou manutenção dos beneficios e incentL
vos.

Reconhecida a justeza do reSSarcimento Os Estados exportadores
por suas perdas na arrecadação tributárJ.a, cabe estabelecer um
fundo especIfico para tal.

Embora eSSas perças alcancem valores muito el€vados,nada justi
fica que se deixe a União desprovida dos recursos necessárLOS
para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por dire _
cionar ao fundo de ressarcimento de exportações apenas dez por
cento ( l~, ) do total das receitas dos im~ostos de competQnci.
da União, valor ainda insuficJ.~nte para r~ssaréir os ~stados.

Finanças

De-se nova redação ao "caput" do art. 12 e suprima-se seu §

19, renumerando-sc os parágrafos seguintes:
-Art. 12 - Disposição legal qu~ conceda isençáo Ou b~nefic10

fiscal de qualquer espécie terá seus efeitos avaliados pelo Poder
Legislativo competente, durante o primeiro ano de cada l~gJ.~latura~

JUSTIFICACAo

E FINANÇAS

D2-SE NOVA REDA~ÃO AO ARTIGO 23:

• A~.23 - Os benefIcios fisçais Vigentes na data da pro~u19a

çao desta Cosntituição, dentro de noventa dias, serão avalia
dos pelo POder LegislatiYo competente, sendo considerados e~

tintos os que eXpressmnente não forem convalidados".

A redação do ~nteprojeto agrava ~ignificativa~ente a situa
ção atual pois, na prática, ,torna irrevogáveis durante quat~o anos,
todos os beneficios concedidos.

Assim, mantida a redação do Anteprojeto, como ficariam todas
as isenções concedidas ao final de um governo?

Por outro lado, a redação relativa ao § 19 prati~mcnte anu
la as demais 'disposições do próprio artigo, ou seja rcpre~enta uma
imposição injustificada ao legislador ordinário.

Os benefIcios e incentivos fiscais sempre serão declarados
como necessários por quem de1es se a~ropria, embora isso nem sempre
corresponda i realidade. Difícil será comprovar, ou não, objetiva-
aente, a necessidade.

JUSTlrICAÇAo

Uma nova ordem institucional deve vir dotada de espIrJ.to ino
v..dor, espeCialmente quanto ã efi'C1ência e a eozeecãc de c1 rcuns tã!!
cias danosas, ao desenvolvimento e ao bcm comum. In~a mais quando re
pre~ente benesses para a19uns ~m detrJ.mento da maiorJ.a. AssJ.m, e fun

damental que com·o advento da nova ConstituJ.ção tudo seja ·revisto o
mais rápido para que os fatos, as ncessidades e posições, especial
mente no que diz respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento

jurídico-institucional. Se a Constituição alterará ~oda uma estrutu
ra institucional dé beneficios fiscais ( convênJ.os, leis estaduais,

leis federais, leis complementares, decretos-leis), estes devem ser
incdiatamente revogados ou, então, examinados, reavalidados pel~ Podlr
Lcqislativo competente.

ACRESCENTE-SE NO ARTI~ 21, NO § 19 O ITE~I IV E O § 49:

IV- regular os critérios 'de ,dis.trLbuiçâo do fundo de ressar

cimento previsto no item ~II do art. 19, de ~odo ~ue o seu
montante seja distribuido proporcional~~nte à perda de cada
Estado e do Di~trito Federa~, nã~ podendo nenhum pLrt;cipan-
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A nova redacão V1sa co~pensar os Estados çuc cíet~~'rentc

cor.~r1buem para a obtenção dos 1nd1~pensáve1s salcos pr~~tlV~~ na

ba!:;:1ça come r ca a I do país, mas que com 1StO têm s of r i do r~~rdiJs na

arr~cadação do tributo re La t a vo às operações cor- o E::Leru... r.lcpõe

se, por isso, por questão de Justica, a acão da L~l.ão ~~s tarros

pro~ostos pela nova redação, cons~derando-sc que os bcrLfíc~o~ re

sul~antcs da entrada de div1sas se cspra1am sobre tnca ~ cconcm1ü

nac~onal e que está nas mãos da Un1ão a polít1ca ca~~1~1.

do art. 19 os Lstados

por cento, observados

nos 1tens I e 11 do par~gr~fo ún1-

§ 49 - Do mon~ante refer~do no ~tem IV

entregarão aos Mun1cíp10S v1nte e cinco

os critérios estabelecidos
co do art." 19.

te receber menos que cinco décimos por cento e r-.:l1~ de Cluin

ze por cento do valor total do fundo;

J f:õ!v;,j:B'r/6l
tb9;~6EJ

EMENDA 550311·6
tJ ~"e;;;;;t (fic-é~""BOSO
~, --'-- .\.IlIllAIIIIO/cO.. IISlo/IVICOIUSlio--------------,

• Co~~ssão do S~stemu Tributár~o, Orço e F~nanças

JUSTIFICAÇÃO

As emendas propostas visam uma harmon1zação dos d1versos d1S

positivos tendo em vista a ~nstituição do fundo de re ssarc m.c nco

das perdas por saídas para o exter~or com imun~dade. Por outro lado

com as perdas são também dos mun~cípios, a inserção do § 49 ao art.

2~ cisa corrig~r tal desvio tr~but5rio, atrib\undo-lhes pa'"t'c~pa
çao no fundo de ressarcimento.

~-_-_--__----- l'l.l'O/~VS""CAC;,;;O-----_-----------

Dê-se nova redação da letra ""a" do a t.em 11 do § 99 do art..15:

" a) sobre operações que dest~nem ao exter~or produtos ~ndu~

tr~al~zados, defin~dos em Le~ Complementar, asseguraào aos Estados e

D1str~to Federül ressarcimento, por parte da União, relat~vo ã d1fe

rença entre ~ valor dessas operações e o das importações tr~butadas

na unx dade federativa que as promover."

JUSTIFICAÇ1iO

A partic~pação dos Estados e do Distr~to Federal ~o esforço

de exportação não pode ser objeto de penalização. Ao contrár~o, se a

expo=~ação faz parte da polltica nac1onal, a Un~ão deve est1mular

aquelas un1dades federat1vas, ou, no mln1rno, ressarc1-1as das perdas

decorrentes.

De outra parte, em v1sta do mecanismo de ãéb1tos c créd1tos,

inclus~ve nas operações 1nterestadua1s, nem sempre o Estüdo exporta

dor é quem se beneficia com a renda gerada nas expor~açõcs. Cle, mu!

tas vezes, apenas suporta créd~tos fiscais relativos a ~rrrosto pago

em outros Estados produtores.

Em conseqCência, há que se 1nst1tuir mecan1SWO capaz de c11

minar cssas distorções.

porém, as ~mportações sobre as quais inc~de o irrpo~to repre

sent~m ressarcimento natural dessas perdas, em razão disso, o dbati

mento proposto.

EMENDA 550312-4
l!lc= Dep. Lúcio Alcântara

111- vinte por cento dos a mpos cos de que tratam os itens I e

V ~ cinco por cento do imposto de que trata o ~tem IV do art!

go 13 ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e do D~strito Fe

deral pelas perdas decorrentes da não ~nc~dénc~a ~o ~mposto

de que trata o ~tem 111 do art. 15 nas exportações para o ex

terior, bem como de outros benefíc~os ~nst~tuídos em Lei Com

plementar nas mes~as operações.

JUSTIFICACItO

Parte das perdas de receita tributária dos Estados expor
tadores e compensada pela tributação das .mportações. Entretanto, O

saldo a descoberto e sign.fi~ativo para alguns Estados. Para esses
casos apresenta-se como lõgico e justo o ressarclmento mediante a
constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.

Obviamente, não se poderã exig.r da União sacriflcio em
tal nlvel que inviabilize a sua administração. Por isso, optou-se
em dir.ecionar apenas parcelas de tres impostos da Un.ão. Embora os
vinte por cento (20:) relativos ã arrecadação do imposto de .mpórt!
cão e ã do impo~to sobre operações de credito, câmb.o e seguro, so
mados ao~ çinco por cento (5%) referentes ao imposto sobre produtos
industrializad~~ representem valores substanc.a.s, não ressarcem i!

teiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcIalmen
te a distorção, respeitada a capacidade de ~ntribuição da União.

~
ACRESCENTE-SE AO ART.20 O SEGUINTE ITEM:

"" Tca'O/olUS'llPtCIoÇÃO------------------,

l!J 'LUAlUO/colIluio/n.co•. adoê 51ST. TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r=1r----------------TallTO/"uS'ulcaC,;;o---- -,

o::c:rssJil:l 00 SISTD:=\TRI'GUTmO o. :r~~:r-; E FI .". ,"~

r:T-~-------------1'.no'''''I~,,.caçio----------

Acrescente-se parágrafo ao art. 13 do subst~tutivo do ~
lator:

S 4Q. A tabela de cálculo da retenção na fonte do impo~

to sobre a renda e proventos de qualquer natureza devido por pessoa
física será atual~zada mensalmente por índice igual ao da inflação.

D~-SE NOVA REDAÇÃO li. ALI~'EJ\ "a" DO ITE~I 11 CO § 99 DO ,....:,T.15:

"al sobre operações que destinem ao Exter~or pr~du~os indus

trializados, definidos em lei comple~cntur, usscgcr~do ac

ES~3do, ao Distrito Federal e~~ortaóores ressarc~ra~to relat~vo às
De:.-::as decorrentes da não incidênc~a".

JUSTIFICAÇÃO

Inicialmente cabe ressaltar que o conceito ce procuto ~ndu~

tr~:!.liz.ado é ex.tremamente éu"plo. Cumpre, para era r-cli::cr' uclc~.:ui!("ão

dos :atos ã tributaç-ão, deixar a cargo de Leil Corr.r:-:c.cr..t.:u:::. it sua

def:.nicão.

A inflação não apenas corrói a capacidade de poupança, in .
vest~mento e consumo dos assalariados, como também, e principalme=
te, torna-se instrumento de aumento da tributação na fonte, na meeI
da em que, corrig~do o valor nominal dos salários, sobem estes ~a:~

faixas de ma~or inc~dência. A consequência é uma diminu~ção a1nca
maior do valor real dos salários. Por isso'mesmo, justifica-se a se i
gestão que ora se encaminha ao exame da Comissão. - I

I
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~,-- ---=·.L.lar"IUO'CC"4ls!io/.UDCOUIUiO ..,

~ TtnoIJuSTlflCIo;lo-----------------,

gados, serão de;ositadas e~ instituições r~~anceiras sob o co~trc

le da União ou dos Estados da Federação, a fi~ de prJver rec~scs

para aplica·;;ões priéritárias. "

E FI::A:r ASCO;lISS::<O DJ S:;:ST. TRIBTJT.~.a:;:C C;l.~.~::;.;:lO

E::S.mA AO SU3STIT:i7I'IC

Inclua-se no capítulo das Disposições Tr~~s~tórias:

"Art. - Todas as atividades de fOlllento do Banco Ce:ltrêl
do Brasil e todas as atividades relacionadas co~ o siste~a f~:l~

ceiro de ~abitação serão transferidas para insti_uições fi~a~cei

ras oficiais fiU~ ~razo aáxi~o de ~venta dias da data da prc~~l~

ção desta Co:-.stituição ."

A emenda estende aos Bancos estaduais a atribuição de
taobém movi~entare: recursos financeiros da ~nião e de outr~s e~

tidades a ela vinculadas, bem co~o as disponib~lidades dJs fUndos
de pensão dos serVidores públicos.

Os b~"lcOS e;tadaais são entidades de car~ter :-~ti~a~e=

te oficial e que presta~ assinalada contribuição ao jese~vol~=e~

to regional. Sob o esp!rito federalista que se pretende afeiçoar
a futura Carta, !'ecooenda-se que o ~a~da~ento constitucic:lal nã~

ofereça i:ljusta discri,ünação. Eles desea:pe!l.'la:l o papel de e::e -
cutores da política eco:lô~ico-fi:lanceirados Estados e da própria
União.

""',-----------------TUTO/oluSTIPlcaçio----------- -r

Se6U~~O o ~receito suga~i~o, ~ortaler-ss-á o ai3ta=~

financeiro o~icial, C~~ la~gos ~enef!o~os aos Sstados e à ~=ó 
pr1a Un!ão. dtender-se-á, igual~e~te, o interesse da popu:~ção

eis que os orga~~s~os o~iciais pratica~ t~(as ~enorss 9 ~ã~

cobr~ e~olu~e:ltos na inter~ediação dos processo de aquisi,ão ca
casa própria.

EMENDA 550316-7
f: Dep. ROBER~O BRANT

tJr-C-O-M-I-S-S-i\-O-D-O-S-I-S-T-E:~··~;~c~~~A~·~~··~~Ç-A-M-E-N-T-O-E--F-I-N-A-N-Ç-A-S--

tS"~~~:'8~

tmJ~67ãj

EMENDA

Acrescentar ao Art. 71, item ~, a seguinte alínea:

~ nno/.lusTlPICLÇio------------------t

~@A AO SU3STIT":jTI'lO

co:t.ISSÃ,) ;;O 51ST:::;"
~..,,
Ar-5 ;:7

Art. 71 - Compete privativamente ao Senado Federal:

I - estabelecer, na ~orma da lei complementar:
a)
bl
e) mecarrí smos que assegurem o exercicio da autonomia

dos Estados, do Distrito Federal e dcs Municipios para disporem
scbre as mcdalidades de constituição de suas dividas pela for~a,

é prazos e demais condições pertinentes a suas operações de
crédi to in.erna.. e externa..

Dê-se ao Art. 76 a seguinte redação:
JUSTIFICATIVA

"J\rt. 76 - .lo prazo de um a:1O, co::.ta:::o da data da p!'c':::llta
ção desta Co~stituição, o Tribu~al de C~ntas da U~ão pro~ovs!'~ a~~~

toria d~s ope=ações fi~anceiras realizadas e~ ~oeda estrangeira Fa:~

adcinist~ação pública direta e indire~a, beo ~o~o por pessoss ~~

dicas de direito ~rivado qua~âo praticadas co~ aval, ri~~~a O~ qui:
quer outra ga.:-a."1tia dada pelo Poder Fúblico 11.

JUSTH'IC.:"ç;;:O

o dispositivo,visa possib11itar aos Estados, ao Distrito F~

deral e aos Munic1pios e~etiva participação no estabelecimen~o

de normas reguladoras do endiv1damento público, bem como no pr~

cesso decisório socre a capacidade de endividamento dessas e~

tidades. Dentre esses mecanismos pcder-se-ia vislumbrar a h1póte
se da existência de um colegiadv de que pérticipem a Un1ão, 02
Estados, o Distrito Federal e os Munic1pios, colegiado esse ~ue

seria responsável pela ãefinição de quaisquer matérias atinentes
ao endividamento público estadual e m~nicipal.

Não devem escapar, ao exame de u.a circu:lsta:lc~ada a~~_o

ria sobre a d{vida externa, ta~béa as operações co~traídas CJ~ a7~1

ou fia."lça do Poder Púb:ico, ge!'al'llente o Tesouro .:acional, po:'s é
p!'ovável que aí se encont!'e~ atos ir!'eg~lares propositada=e:1ts pra
ticados para lesar os cofres da .fação.

Nossa e~enda man.é~ o texto do Substitutivo, apenas adi
tando a atribuição do Trib~nal de/Contas.

EMENDA 550317-5

~..- ..LIIIA'"0/ço .. IS'i.Q/JlUIÇO.. I'I ..O---------__~

• OMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIa, on AMENTO

~,----------------- TcaTo/"uul'IC";io------ -..,

EMENDA 550315·9
oC -$;;:RGIO SPA)A

=---------- .... f."'''''lo/co..ISSio/IUICO... uio -,

CO;lISS;;'O DO 51ST::':>\. TiU3., oaç, ;; n::.;.:lç;"S ~""u--. , ~

->9(Co I :7.

Emenda modificativa ao art. 13, parágrafo 3º, do
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças.

O art. 13, parágrafo 32 , do Substitutivo da Comis
são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças terá a seguinte
redação: "A cobrança extrajudicial de créditos tributários da
União cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda."

r:"I----------------TlZTOhllume..çio _

Dê-se ao Parágrafo tlnico do Art. 66 do S~bstitutivo a
seguinte redação:

lI,.\rt. 66 .........•.•.• e.e •••••••••••••••••••••••••••••••

§ Unico - As disponiblli:iades de caixa da U~ão e de to
das as e~tidades sob seu controle ou a ela vinculadas, be~ coc~ a~
~os f~~os de pensão ds todos os seus serVido~es públicos e e~~re-

JUS T I F I C A T J V A

, Exclui-se o poder conferido. no substitutivo, aos
orgãos do Ministério da Fazenda para cobrança judicial dos crédi
tos da UnUo.

~ de manifeste inconveniência, e sem par no Direi
to Comparado, Que os órgãos do Ministério da Fazenda Que parti
cipam do lançamento tributário, constituição do tít~lo executivo
e cobrança extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus
atos, através das medidas coercitivas. do processe. de execução.



088 • V· Comissão do SistemaTributárlo, orçamento e FInanças

Já nessa fase das medidas tendentes à. satisfaç~o

dos créditos da União deve prevalecer a visão normat1va.do feno~
meno tributário, própria à instituição afeita .à 0~ed1ên:ia. e
Constituicãó Federal e à lei de modo geral - o M1nisterio Publ1=e
federal ' .• 't t ib t JAdemais a cobrança jud1cial dos credl o~ .r, u a-

rios da União é apenas um aspecto da represen~aç~o ~~dlc1al ~a

União, cometida, em sede mais adequada, pela C~m1~s~0 d: ~rganl
zação dos Poderes e Sistema de Governe, ao Minlsterlo Publ1CO Fe-
deral. (arts. 102, parágrafo S2 e 103). , ,

Além da inconveniência antes referida, o ~:SPOS1
tivo emendado abriria exceção à unidade da defesa da Un1ao, com
evidente prejuízo para sua coordenaçãc.

za~~~ dos Poderes e Sistema de Governo, ao Minist~rio Público Fe
delal. (arts. 102, parágrafo sg e 103).

Além da inconveniência antes referida, o disposi
ti\ J emendado abriria exceção à unidade da defesa da União, com
e dente prejuízo para sua coordenação.

fl't'IENDA 5SO-320-5 ••••ô----~-__) m=:P:"D"B"'----'l? Constituinte PAES DE ANDRADE . ~I' ---J
,,---- ~.".~--------- ,l.uÀJUO/CO.. luJa/IUlCO.IUaO- I -cu CftJ

~MISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, OEÇAMENTO E FINDNC.S . _____

EMENDA 550318-3 ...o.-------J ~PM••D••B'o.----,
f:CDNSTITUINT~ LUIZ HENRIQUE . ~ ---J
--------- ,,,.ú~'colll•• lo/.IIICo ...110 J ~'Af.~

efOMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO,ORCAMENTn E ETblOblÇOS ~,~
r::t"--------------"I'o'4uln'aca;ld-- ---.

Emenda modificativa ao art. 13, parágrafo 3R, do
Substitutivo Da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e finanças.

...... tlaT./lUITIFIC·C;..• ----- --,

Fmenda modificativa ao art. 13, parágrafo 32, do
Substitutivo da Comissão do Sistemp Tributário,
Orçamento e Finanças.

O art. 13, pàr~grafo 32, do Substitutivo da Comis
são_do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças terá a _seguinte
redação: "A cobrança ,extrajudicial de créditos tributários da
União cabe a 6roãos próprios do Ministério da Fazenda."

JUS T I F I C A T I V A

Exclui-se o poder conferido, no substitutivo, aos
órgãos do Ministério da Fazenda para cobrança judicial dos crédi
tos' da União.

~ de manifesta inconveniência, e sem par no Direi
to Co~parado, que os 6rgãos do ~inistério da fazenda, que parti
cipam 'do lançamento tributário, constituição DO título executivo
e cobrança extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus
atos, através das medidas coercitivas do processo de execução.

Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação
dos créditos da União deve prevalecer a visão normativa do fenô
meno tributário, própria à instituição afeita à obediência à
Constituição Federal e à 'lei de modo geral - o Ministério Público
Federal. •

Ademais a cobrança judicial dos créditos tributa
rias dà União é apenas u~ aspecto da .epresentação judicial ~a
União, cometida, em sede mais adequada, pela C~miss~o d~ qrgan1
zação dos Poderes e Sistema de Governo, ao Minlstér10 Publ1CO Fe-
deral. (arts. 102, parágrafo S2 e t03). .

Além da inconveniência antes referida, o dispOS1
tivo emendado abriria exceção à unidade da defesa da União, com
evidente prejuízo para sua coordenação.

O art. 13, parágrafo 3R, do Substitutivo da Comis
sao do Sistema Tributário, Orçamento e finanças terá a seguinte
rodação: "A cobrança extrajudicial de créditos tributários da
União cabe a órgãos próprJos do Ministério da fazenda."

JUS T I f I C A T I V A

Exclui-se o poder conferido, no substitutivo, aos
6rgãos do Ministério da fazenda para cobrança judicial dos crédi
tos da União.

~ de manifesta inconveniência, e sem par no Direi
to Comparado,'que os órgãos do Ministério da fazenda, que parti
cipam do lançamento tributário, constituição do título executivo
e cobrança extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus
atos, através das medidas coercitivas do processo de execução.

Já nessa fase das medidas ~endentes à satisfação
dos créditos da União deve prevaleçer a visão nor~ativa do fenô
meno tributário, própria à instituição afeita à obediência à
Constituição Federal e-à lei de medo geral _ o Ministério Público
Federal.

Ademais a cobrança judicial dos créditos tributá
rios da União é apenas um aspecto da representação judicial da
União, cbmetida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organi
zação dos Poderes e Sistema.de Governo, ao Ministério Público Fe
deral. (arts. 102, parágrafo Sº e 103).

Além da inconveniência antes referida, o disposi
tivo emendado abriria exceção à unidade da defesa da União, com
évidente prejuízo para sua coordenação. EMENDA 550321-3 ....., _

~ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
E"A'mDO~• PMDB

r---------.LW IlllO/ ; OMI. I 1c / . uacO. IU Io - - - - - - - - - -

tJIn - OOMI~ 00 SIS'ffiMA TRIBur~O! ORÇAMEm'O E FINANÇI1S

EMENDA 550319-1 .....,-------) frpUO"B""o----,
~ CONSTITUI~TE MICHEL TEMER . ~ ~

......-------------- TUTO/"UITI' lCaclo - - - - - - - - - - - - - - -,

Suprima-se o inciso 11 do Art. 33.
--------- "".d"./COIIII.lo/lulcollll.lo I ~O"T"~

(?COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANCAS ~t~
r:r--------------'U'O/ollISl'IPIUçi o - - - - - - -, JUSTIFI CAÇÃO

Emenda modifica.iva ao art. 13, parágrafo 32, do
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças.

o art. 13, parágrafo 32, do Substitutivo da Comis
são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças terá a seguinte
redação: liA cobrança extrajudicial de créditos tributários da
Unilio cabe a órgãos próprios do !"inistério da Fazenda."

JUS T I F I C A T I V A

A autorização generica para abertura de creditos suplementan5
na Lei de Meios, alem da jâ concedida no § 1 9 do art. 33 e excessiwa

e desnecessâria.

Alem disso sua utilização nos últimos anos tem gerado dist~

ções que na realidade anulam o pronunciamento do Legislativo em ma~

ria orçamentâria.

~....~"or 06117
r--------- 'LllUJIIO/cOllLl'doJ.lJacoM.I.Io-- _

tJln - cmISSl\Q 00 SISTEMA TRIBur~O, ORÇA!@!IQ E FINANÇAS

EMENDA 550322-1 ••,•• _
~ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Art. 34 - .

Dê-se a seguinte redação ao ítem 11 do Art. 34 do Anteprojeto.

r:-r-------------- TII:10/"""I"eA010---------------,

Exclui-se o poder conferido, no substitutivo, aos
6rgãos do Minis~ério da Fazenda para cobrança,judicial dos crédi
tos d'l Unilio.

~ de manifesta inconveniência, e sem par no DireI
to Compaxado, que os 6rgãos do Ministério da fazenda, que parti
cipam do lançamento tributário, constituição do título executivo
e cobrança extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus
atos, atrav~s das medidas coercitivas do processo de execução.

Já nessa fase das medidas tendentes. à satisfação
dos créditos da União deve prevalecer a visão normativa do fenô
meno tributário, própria à instituição afeita à obediência à
ConstitY!ção Federal e à lei de modo geral - o Ministério Público
Federal

Ademais a cobrança judicial dos créditos tributá
rios da União é apenas um aspecto da representação judicial da
União, cometida, em sede maís adequada, pela Comissão de Organi-
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por qualquer
ou adicional

I -

11 - a transposição, o remanejamento ou a transferência.

forma, de recursos de uma dotação de crédito orçamentário

para outra, sem prévia aprovação do Congresso Nacional.

EMENDA 550325-6l!l ..tIfOllC FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

_________ .uwIO/COMWllo/IUlCOllllllo---- _

tJ V - a:MISSlio IE SIS'J.D!l\. TRIl3l7rARIo, 0lQMENI0 Ê FHNÇAS ~'ATA~"ou 06J8l
r:-r---------------T.ltÓ/oNlTl'.caCIo---------------..,

JUSTIFICAÇJlO

Medida imprescindível para o controle efetivo do gasto público
pelo Poder Legislativo.

Suprima-se o item E do parágrafo 29 do art. 31.

JUSTIFICAÇÃO

r:T 'UTO'.UllIPIC&C
i o

•

EMENDA 550323-0 AUT••--------

(!l FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

T""--------- .L ...MOlCO'l.'.lo/IUl"M.U"------------,tJ V - CDIISSliD IE SISm-ll\. 'l'RIBUrJ\llIO,~ E FINllNÇAS
fI09:'ATA~"09J OJ87

Trata-se de emenda alternativa a outra apresentada sup~

mindo do cap1t do parágrafo as expressões: " de cada órgão, projeto
ou programa".

A restrição imposta no dispositivo vetado só cabe para
o caso de aumento da despesa global.

r.'T Tlno/~.'I'lCac1o---------------.,

EMENDA 55032ff-4::....:===.=......=.====....::--"UfO.---------------,l: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

~'ATA~"ou 06J!1
.Llú../coal'lIllo/&&*HIIIII-----------,wC y-

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se, no art. 34, 11, IV e V a expressão" sem prévia aut~

rização legal" por" sem prévia autorização no orçamento".

A redação original remete a autorização ã lei - ou sej~

ao sistema legal já em vigor, o que fortalece o abuso atualmente ~

xistente.

EMENDA 550324·8 AUTO.-------

(!l FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

,Lldtuo/cOMII..aO/.lIICOIIIIlIo------------,j .I:!J':':'"."T"~[!J V - lXM!SSl'io DO SIS'J.D!l\. '1.'Rlllt1rARIo, 01ÇAMF1m:> E FINllNÇAS fo9t06f'-.J

Dê-se a seguinte Rdação ao art. 32, caput:

Art. 32 - Se os projetos de lei sobre a diretriz orçam~

tária e sobre orçamento da União não forem devolvidos para sanção
respectivamente, até sessenta dias de sua remessa ao Congresso ou
até o encaminhamento do exercIcio financeiro, o Poder Executivo f!
ca autorizado a executá-los, como se fossem lei, até a aprovação
definitiva.

JUSTIFICAÇÃO

Trata a emenda de retirar do projeto a aprovação por d~

curso de prazo, desnecessário face a alternativa apresentada.

r:-r TU'O'."ITI'ec";io -,.

Dê-se a seguinte redação ao art. 44:

Art. 44 - A concessão de qualquer vantagem ou aumento c1e

r~uneração, bem como a criação ou alteração de estrutura de cargos
e de carreiras e contratação de pessoal pelos órgãos da administra

ção pública só poderá ser feita:

EMENDA 550327-2
l:J FER.~ANDO HENRIQUE CARDOS~lITOO

" .•úaao'colI~'Io'.-coIU"1o I ~nTA--'1
SISTEMA TRIBOTJllUO, ORÇAliENTO E FINAN:' c.....o..!l_&!.nJ

r:T---==-----------uno/.luITIPlcaclo----------------,

al se houver~ previamente, dotação orçamentária sufici~

te para atender ás projeções de despesa de pessoal e os acréscimos

a dela decorrentes i

Inclua-se no caput do art. 33, após a palavra ~de~pe&a·, a expr~

são "e às formas de sua realização"

JUSTIFrCAçÃO

bl se houver autorização especIfica na lei de diretriz

orçamentária. O Poder Legislativo deve ter a possibilidade, na lei 0E
çamentária, de ditar normas para a realização da despesa autori
zada, já que pode fazê-lo em legislação paralela.

JUSTIFICAÇÃO

Comassãc do Sistema Tributário ürcanento e Finan as
r-:T--------- ~LIH.i"lo/clnllss;:o/su.COIlI"ÃO--------____,

A redação proposta explicita de forma mais clara a vin
culação entre os atos de administração de pessoal e a existência
de recursos para atendê-los.

EMENDA 550328-1
f? Deputado ANTÔNIO BRITTO

aUTOlt- _

~....~
YuOG_ffiJ

Sup.imam-se os incisos IV e V do Artigo 72.

_____-'- TuTo' ..unl'IC.lçÃO _

F
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JUSTIFICAfIVA

Fazer constar na Constituição que é vedado "imprimir a tributo efeito
de confisco" é ~cmplet~mente supérfluo e até contradit6=io com aspec
tcs conceitu&i~ de imposto. Tel vednç~c enseja=~ denand~s infindévcis
quandc se tratar de uma execução forçada, por parte do sujeito ativo,
n~ sentido de carre~r aos cofres públicos receitas de impostos.

çio, seja por prazos eY~erad~er.te ~on~os. Por outro l~do, e~stin

do a certeza da devolução do valor arrecadado devidacente cor.r~aido,~

duzir-se-a a natur~l repulsa. do contr~bU1nte a esse tipo do intel"7Cn

ção.

&UTOllll--------------

Por outro lado, a ~edação "estabelecer privilégio de natureza proces
'sual para a Fazenda Pública em detrimento de contribuinte", além de
.dúbia, fere uma garantia que visa ~ assegurar ao Poder Tributante bu~

c~r privl1cgi:dc~cnto O~ rccu=s~s ~evido~ em none do inte=c5~e núbli
co. Além do mais, à Constituiç~o reservam-se instrumentos mais gerais
e abrangentes e, censeqüenteme~te, duradouros. O dispositivo é limi
tctivo âo poder de tributar.

~"'580329;'9
_ DEPUTADO .AlrTONIO :BRITTO
1":"1 'LldlUO/collllllo/sUICO..ulo-----------,

• COr4.SISTEl,~ TRIllUT,tIlIO ORÇ.Ar.3!l~O E F-nUr.çAS

_-----:--"----------1'Ixto/.wtTI'ICAClo-----------------.

El't'IfNDA 580331-1
l!JC DEPUTADO A!'iTOI:IO "9RITTO

r=-r---------- 'LIIlÁIIC./colussio"uacoululo- - - - - - - - - - -,
OI,r.SISTE,:A TRIBUT,{nrO CW. Z P T

r=-r ---'fUTO'ofUn'rlCa;io----------------,

Dê-se nova redação da le~a "a" do item II do § 92 do art.15:

"a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industriali

zEMios, definidos em lei Complementar, assegurado aos Estados e Distri

to Federal ressarc1Jllento, por parte da União, relativo à diferença en

treo valor dessas oper~9ões e o das importações tributadas na unidade

federativa que as promover".

JUSTIFICATIVA

AORESCEllTE-5E AO .\IlT. 20 O SEGUINTE ITELi:

III - dez por cento do produto da arrecadação dos impostos da sua

compet&ncia.(art.13) ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e dó I

Distrito Federal às perdas decorrentes da não incidência do impO!

:to de que trata o item In do o.rt. 15 nas exportações p:u-a o Ext~

rior, bem camo de outros benefIcios institu!dos por Lei Complemon

tuor

JUSTIFIC.l.TIVA

:Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por

suas perdas na crrecad3.ção tributária, cabe estabelecer um fundo e!

pec!f±co po.ra. tal.

Embóra aBBE14 perdas alc'ancem va.lores muito elevados, neda justifica

que se deixe a União desprovida dos recursos necessários para aten-'

der os seus serviços. Dessa forma optou-ee por d12:eciono.r ao :fundo

4e ressarcimento de exportações apen:lD dez por cento (l~) do tot:11

4as receitas dos impostos de cOl:lpDt~:icia da União, valor ainda infl!

:t;l.C±cnte po.ra ressarcir os Estados.

A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço de

exportação não pode ser objeto de penal1zação. Ao contrário, se a

exportação f~ parte d~ polÍtica nacional, a União deve estimular aqu~

las unidades federa.:.ivas, o~ .no m1n:Lmo, resflarci-las dne perdas decO!:
rentes.

De outra parte, em vista do mec~~smo de débitos e créditos, inc~

sive nas operações..interesta.à.uais, nem seJ:lpre o Estado exportador é
quem se beneficia com a renda gerada nas exportações. El., mUitas ve

zes, a~enas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago em'outroE
Estados produtores.

Em consequ~ncia, há que se instituir mecanismo capa.z de eliD1nar

essas distorções.

Porém, as impoertuções sobre as quais incide o impOfltO rep~esea

tam resoarcimento natural desllas perdas, em razão disso, o abatimento

prOPOfltO.

EMENDA 580332-9
f!J DEPUTADO ANTONIO BRITTO

DEPUTADO .AmOno BRITTO

~ .Lr:lfã".o/COIiI.sslo/aUIC(,/llusdo

~ COMISSAO DO SISTEMA TRlBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

=---------------tl:.lro/,UJlTI'ICACiO-------- -.

No Art. 15, dê-se nova redação ao § 6ll e à alinea "h" do ítem II do § 11,
suprima-se o § 72 e remmere-se os seguintes:

"§611 - Em relação ao imposto de que trata o item 111:

"I - resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços de seus mem
bros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interesta~
ais e de exportação; -

" II - nas operações e prestações internas, salvo deliberação em contrá
rio dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto na alinea "g" do I

item II do § 11, nenluna unidade da Federação estabelecerá, direta ou indireta _
mente, alíquota inferior às que o Senado Federal fixar para as interestaduais;'

MIlI - nas operações e prestações interestaduais a aliquota interestadual
corresponderá sempre à parcela do tributo atribuida ao Estado de origem, cabendo I

ao Estado de destino a tributação da diferença resuÜante da aplicação da aliquo
ta interna;

M 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 iJIposto, aliquota interna. "

M h) d1scipll!lar a aplicação de alíquotas nas operaç/5es e prestações inter
estaduais." -

IU.,O"--------------

§ 211 -.\. devo~ução do empr~stiao compulsório será efe-tuado em

dinheiro, cujo- montante corresponderá ao seu poder aqUiflitivo real,em

prazo nao superior a cinco anos, contados da da.ta. de sua. instituição,

permitida, media:rrte opção do contribuinte, automática compensa.ção do

valor a ser devolvido com qu::.lquer débito seu p=a com a pessoa de d!
reito público que o !nstituir.

A falta de parâcetros para a devoluçiio pode tro.r.sfol'l!l:U- o em

prés~1mo cOJ:lllulsório em verd~eiro_~~s_t~, seja por efeito da infla-

INCLUA.-5E mI SEGUImO l'AMG1L\EO NO ART.5 2 , PASSAIrno O PA.~GRAPO lt.;rco

PAllA. § 111 :

JUSTIFICATIVA

o:'I' TluO'oIunlr.ca;io-----------------.

~----------,U....roo/cOllll'lo/luICOlUatÃO-----------,

COU.SISTEl!'A TRI:BUT1.m:o, OaçAl:'-.<:NTO E Fnl,\T,çAS

D1ENDA S8033Q.2
[!J
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

.UTOll.---------------

Una nova ordem institucional deve vir dotada de espírito inovador, esp,!!.

cialmente quanto à eficiência e a' correção de circunstâncias danosas ao desenvol
vimento e ao bem comun. Inda mais quando represente benesses para alguns em de

trimento da maioria. Assim, é fundamental que com o advento da nova Constituição

tudo seja revisto o mais rápido para que' os fatos, as necessidades e posições ,

especialmente no que diz respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento ju

rídico-institucional. -Se a Constituição alterará toda una estrutura institucio:
nal de benefícios fiscais ( convênios, leis estaduais, leis federais, leis com

plementares, decretos-leis), estes devem ser imediatamente revogados ou, então~
examinados, reavaliados pelo Poder Legislativo competente.

,
"Comissão do Sistema Tr~butár~o ürcanento c Finan as

r.-o---------- ..LUÃluo/cOWtsslol's\lSCOIlISSio------------,

EMENDA 550335-3
e: Deputado ANTÔNIO BRITTO

A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras operações

interestaduais, tais como vendas dir";;tamente para consumidor final, compras reali

zadas por contribuintes de marcadorias para uso ou consumo próprio, compras real!

zadas por entidadesgovernamentais não contribuintes do imposto. -

Ora, é de fundamental importância a participação do Estado con

sumidor em todas as operações interestaduais, do contrário estar-se
-á consagrando uma discriminação totalmente inadequada.

De fato, no próprio Anteprojeto, o artigo n2 11 veda aos Esta
dos e ao Distrito Federal estabelecer diferença tributária entre bens

e serviços em razão de sua procedência Ou destino. Pois bem, as dlSPO
sições agora emendadas conflitavam abertamente com esse principio, a~
permitir uma tributação reduzida em diversas operações e prestações
com mercadorias e serviços oriundos de outros Estados, em detrimento

daqueles produ~dos dentro de suas fronteiras.

As emendas dos demais itens representam uma adequação das dis
posições constantes dos §§ 62 e 72 do Anteprojeto, além de se pre~e~
o disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das alíquotasl

nas operações e prestações interestaduais.
"., T~UO/"U'TI'IC...çio _.

Dê-so nova redação ao § 62, áo ítem II do § 11, suprima-se o §

7º e rerarnsrem-se 05 segu:.ntes t ~odos. do art. 15:

r.1 TtaTO''''' .. TI''CAÇ10- .__-.,

Acrescente-se ao Art. 20 o seguinte ítem:

"§ 6º - As al!quotas internas e de exportação de que trata o

ítem lU serão t:ixadas pelo Senado Federal e serão uniformes em todo o território
nacional. Nes operações e p=e5taçõe~ :ntcrcstaduais 2 21iquota se=á repartida entre

os ,Estados de orfgem e de desEno".

11 I! _ Quanto ao !r.1po:;to de Que trata o ítem !II:

a) regula: a fO:r.la COr.lO, nedíante deEberação dos Estodos e do

Dist=ito Federa.!., isenções, incentivos e beneficios fiscais te:ãq sua concessão
autc:.-:'zc:da j

III - v~nte por cento dos impostos de que trat2JWos ítens I e V e, cinco por

cento do impos.to de que trata o item IV do artigo 13 ao Fundo de Ressarcimento I

dos Estados e do Distrito Federal pelas perdas decorrentes da não incidência do
imposto de que trata o item IH do art. 15 nas exportações para o exterior, bem
como de outros benefícios instituidos em Lei Complementar nas mesmas operações.

b) disciplina:- a aplicação das aHquotas em cperações e p:-esta

ções interestaduais e a respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;
c) dispo:- ccno, medíante deliberação dos Estados e do O:strito

Fede:-a!, rec~onalmente, definirão mercadorias e serviços que estarão. sujeitos às

alrquo:~s fixadas".

JYSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

r='l---------------- TUTO'''"STlrll;t,çio--------- -.

Parte das perdas de receita tributária dos Estados exportadores é compenso!!.

da pela tributação das importações. Entretanto, o saldo a descoberto é signifi
cativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico e justo o

ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá' exigir da União sacrifício em tal nível que invi,!!.

bilize a sua admini~tração. Por isso, optou-se em direcionar apenas parcelas de

tres impostos da União. Embora os vinte por cento (20%) relativos à arrecadação

do imposto de importação e à do impos~o sobre operações de crédito, câmbio e'se
guro, somados aos cinco por cento (5%) referentes ao imposto sobre produtos in

dustrializados representem valores sJr\tanciais, não ressarcem i'!teiramente as pe.!
das dos estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a distorção, respeitada a ca
pacidade de contribuição da União.

- nas comprtis iJe fora de Est::dc, 00:- cont=ibu!.ntes, mas de rr.e=c.!

darias dcstin3des 00 uso e c~~sumo e, até I co :ltivo fixo;
- nas compras 90veFnamentais, inclusive de municípios, realiza

das fora do Estcdo; e

- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é
tributada .c? Estado de t1estino não participa da tributação.

Poi outro Iade , do ponto de v:'sta da admin5.straçãc t!':bu~ár:'a e,
principalmente, do ponto de vista do contribuinte, o estabelecimento de variadas ali
qyot~s, talvez diferentes em cada Estado, torne esse imposto muito mais complexo e,

também, oneroso. A redação proposta visa a reduzir o n~ero de alíquotas e torná-las
uniformes, apesar de poderem variar, de região para região, as mercadorias que a

elas estarão sujei tas.

outro Estado;

A emenda proccsta o!ljet::.va alcançar os seguintes princípios:

1. pa:-ticipação do Estado de destino !:!!1. todas ~ operações ~

p:"estaçõc!s intc=cstacuo!s i

. 2. uniformidade de alíquotas em todo o território nacional

(p. ex., a1ta, nédia c bai:ca);
3. detinic;:ão dos conjuntos de eercador.ías e serviços sujeitof

àquelas alíquotas pelos Estado::, de forma colegiada e rêgional;
4. 1:I310r autoflCm1a para os Estüdos e Distrito Federal cO,nçedCrIII

isenções e demais benefícios fiscais, órQão colegiado dos Êstados apenas os autoriza

ria a fim de evitar guerras fiscais.
Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo Ante

projeto, todos os Estados não industrializados sofrem significativas perdas. pois:

- nas operações realizadas diretamente a consumido:- final de

AUTOlll-- ~ _EMENDA 550334-5
tJ DEPUTADO IlNTONIO BRITTO

Dê-se nova redação ao Artigo 23:

"Art. 23 - Os benefícios fiscais vigentes na data da promulgação desta

Constituição, dentro de noventa dias, serão avaliados pelo Poder Legis
lativo competente, sendo cpnsiderados extintos os que expressamente "I
não foram convalidados".

Em contrapartida, os noves teJ'lllOS exigem m310r autonomia para os
Estados, porém, através da cooperação e participação, po: isso a transformação das

deli!le:-açães colegicdas de impositives para autorizativas. Todos os benefícios, P:l~

tento I serão conccdidos por lei estadual.

Sugere-se, também, a supressão das letras "a" e IIfll, dispensá-
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EMENDA 550336-1
~ autotl

~RNANDO HENRIQUE CARDOSO

l!l .1.••Ulo/c:o..,.,lo/&Ul=IUUIo

[- V ~ CXMIsslIo DO SIS'mIA 'l'RIBt1rl\RIo. OlÇAMEmO E F:!NNiÇJ>S

mr---------------,II,O'''''''IPluClo.---------------_.

11 - onde se lê: três meses
leia-se: cinco meses.

JUSTIFlCAÇi\O

Dê-se a seguinte redação ã parte final do § 39 do art. 32:

Os prazos fixados para apreciação dos projetos pelo Legislat!"
o são insuficientes para uma análise séria.

Art. 32 - .

§ 39 - ••••••• poderão ser utilizados, mediante autor!
zação legislativa especIfica, para abertura de crédito especial
ou suplementar.

'JUSTIFICA"ÇÃO _---------------TIITO'.."'TI.IC.O----------------,

Trata-se de eménda de redação para clas~ificar o obje
tivo do parágrafo.

Suprima-se, no § 2 9 do art. 31 as expressões:

"ou de cada órgão, projeto ou programa".

JUSTIFICAÇi\O

EMENDA 550337-0
e? FERNANDO HENRIOUE CARDOSO~ A limitação imposta ao poder de apreciar emendas pelo di~pQs~

tivo emendado é exagerada, devendo existir apenas para a despesa gl~

bal.
""" ul:to/lU.n'rea;lo -'- -.

Suprima-se. no § 39 do art. 31, a expressão final "bem assilll
modificar a natureza econômica de despesa".

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 550341-8"
t!J FERNANDO HENlUQUE CARDOS~""

A natureza econômica de despesa, na sistemática orçamentária
brasileira, ê globalizada a nivel de unidade orçamentária. Não exi~

te pois razão para a vedação contida no dispositivo emendado.

......----------------TlllTO/oIUlfl'ICA~O'---------------...,

Suprima-se o caput e o § 19 do art. 31.

1':"1--------------- n:.,.O'~UITI'IC..Glo'---------------_. diretor!
após O

Bl Inclua-se inciso IV, renumerando-se os demais:

IV - requisitos para designação de membros da
a do Banco Central do Brasil, bem como seus impedimentos
exercIcio do cargo.

Al Suprima-se no inciso III do art. 62 a expressão final " bem cg
mo sobre os impedimentos •••••• na sua diretoria".

~"T'lL!lJ"w061!7

.....------~-------
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EMENDA 550338-8
(!l

JUSTIFI CAÇÃO õ1USTIFICAÇÃO

A tramitação legislativa da proposta orçamentária deve ser e~

tabelecida no regimento.

A lei deve fixar não apenas os impedimentos após o ex~

cIcio do cargo, incluindo, também requisitos prévios.

..---------- 'Lld~'ca..lleJo/.uacotll ..Io,_----- _
CXMISSlio DO SISmIA TRIBUrA1uo, 0lÇ1ftNl'0 E FIN1lNÇAS I Fi~T~Jã7]

EMENDA 550342-6
~ auTO.

FERNANDO HENlUQOE CARDOSO

(!Jv
O="---------------'lnO/JUI1'I.lCAOlo,------ -.

~ 'L.IIÁNO/COIU.do/.~OIIlu.lo

~ V - roMISSlID m SIsmMA TRIBUIARIO, ORÇA!oENfO E FINANÇAS
I':"I

T
. I TO/ tlUI TI. ICAÇ1 0, _

EMENDA 550339-6l!J AU1Ur: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

No art. 30, incisos I e 11:

I - onde se lê: oito meses
leia-~e: nove meses No Art. 62, § 19, substitua-se a expressão "poderá ser" por "suá".
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JUS T I F I C A ç A a

A redação dada no anteprojeto ao dispositivo emendado
em nada altera a situação atuai, que quase todos consideram inco~

veniente.

Numa época em Que a maioria da população brasileira é
composta de jovens, não mais se justifica o limite de 35 anos
para o cidadão ficar apto, entre outras condições, a ocupar o
~argo de Ministro do Tribunal de Contas da União.

~MENDA ADITIVA-MODIFICATIVA

",..,----------------TUTO'"lUln'ICa;io- -,

Tal limite era sem dúvida ace~tável nas constituições
passadas em que a base da pirâmide etária se situava em faixa
superior a esse teto.

r---------- 'Llúmo/cGlllllllo/.""OIll..Io-----------
tJv - <nmlSl'bIE SISl»lA TRIBl1rJt.mo,~ E FlNl\NÇAS

1:'I T1ITO',n'ITIPlCAÇiO-----------------;

EMENDA 580345-1 '....0-------
("l FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

~"T.~"o9t 06J8!

Constituinte AFFONSO CAMARGO

Modifique-se a redaçio da Alinea "d" do Inciao 11 do Art. 89,

e adite-se a Alínea "~n do IDesmo dispositivo, da Comissão do Sist~

ma Tributário, Orçamento e Finanças.

;;:'-==-=~:-===~=-~~--"UTOIl---__~ _

,.,, PLIMÂluo/COIlllIS.io/.UICOMI••io --,

COMISSÃO DO SISrEIIA nu.urDIO, OllçAllllBrO E FIJIAIlÇAB

EMENDA 580343-4
tJ

Art. 89 - ! vedado ã União, aos Estados. ao Distrito Federal

e aos MunieIpios:

......... , .
Substitua-se, no parágrafo único do art. S4 a expressão "de dois

terços" por "da maioria absoluta" •
11 - Instituir Impostos sobre:

JUSTIFICAÇÃO

d) Livros, jornais, periódicos, bem como insumos e

papel destinado a sua impressão

e) Filme cinematográfico destinado a qualquer forma

de exibição

Não há justificativa para o quorum de dois terços ex1g!

dos pelo dispositivo emendado.

JUSTIFICACÃO

r:T T..ToItlUITl'~a;io----------------.,

Inclua-se o seguinte arti~o:

d - outros, necessários ao cumprimento de seus objeti
vos constitucionais.

~"T'~'w06J87

b - poderes de convocação de testemunhas, de requisi 
ção de documentos e informações, de realização ou determdnação de
diligências:

a - competência de seus órgãos, inclusive no que se r~

fere à fiscalização nos perlodos de recesso do Congresso Naciona~

Art. A fiscalização pelo Congresso Nacional dos A
tos do Poder Executivo, in~lusive os da administração indireta,s~

rá regulada no regimento comum e nos regimentos internos de cada
Casa, que padrão dispor sopre:

c - penalidades, a que está sujeito quem deixar de ate~

der exigência do órgão fiscalizador:

r---------- 'L.w.a/WMIIIIG/.~otll.,Io-----------W
vC _ ~ 00 SIS'l»ll\ 'l'RIlJ1l'Am:o. ClíQ\MOOO E FlNl\NCJ\S

EMENDA 580346·9 O.TOO---------,l? FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
A CODstitui~ão de 1946 já assegurava a imunidade de impostos

sobre os bens culturais impressos - o livro. jornais e demais pe

riódicos. O legislador constitucional. adotando a defesa de então

do constituinte Jorge Amado, teve a preocupação de conceder a i.~

Didade ao bem cultural, e Qão ã empresa ou aos proprietários de

empresas que exercem atividade cultural. Os impostos aos quais es

tão imunes são aqueles que contribuem efetivamente para o custo fi
nal do bem cultural, razio, aliás, da inclusio do papel destinado

• impTtSsão, e, agora, na presente emenda, a extensão, ta.bêm, aos
insumos, • maioria, aliás, gozando atualmente de isenção ~ue ê,

infelizmente, uma forma de pressão do poder eventual sobre os

meios de comunicação.

~ presente emenda deseja, para corr1g1r uma 1nJustiça, le

var a imunidade do filme cinematográfico, dando-lhe melhores co~

dições de enfrentar a nem sempre justa concorrência do cinema i~

ternacional. Aliás,' ê mais que justa a inclusão, porque o filme,

como bem cultural. já está sobre a proteção de uma lei de __ince~

tivo fiscal, sendo-lhe, de fato, portanto, assegurada a condiçã~

de bem especialíssimo, que deve constar da imunidade de impostos.

A presente Constituição, que nasce num momento de transição

e dentro da mais dura crise já vivida pelo país, precisa, nas s~

as disposições protetoras das iniciativas de engenho e arte,

afastar a interferência do Estado, que e exercida pelos Governos,

que nem sempre têm a Dação exata de sua transitoriedade.

JUSTIFICAÇÃO

A fiscalização do Executivo é uma das mais importantes
tarefas do Legislativo moderno. Sua realização. de forma eficaz ,
implica na concessão dos poderes necessários ao órgão fiscaliza
dor. Assim as normas relativas à fiscalização não podem ficar s~

jeitas ã concordáncia do fiscalizado - (Poder Executivo) ~ deven
do ser parte do regimento de cada Casa.

AUTGIt _

.. Art 57 - Do Substitutivo': onde se lê li 35 anos"

leia-se "3D anos li

r,.--------.......--------tCltO'..uttlrtt.lol;io--------'----------,

EMENDA 580344-2
f: SENA~~R VIRG!LIa TAVaRA
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....,... .... t1IT.,oIU"IPI'C..Clo--- -,

Inclua-se como inciso 111 do artigO~O seguinte dispositivo:

~..."..~
pnT

tivo, dos efeitos decorrentes de le~isl~ção concessiva de isenção ou
benefIcio fiscal, seaundo sugere o "caput" do art. 12. como in1cial
mente projetado, até porque podem estes ser concedidos e vigorantes

em menor período. como ocorre. por exemple, com certas isen,ões em
matéria de importa~ões •

Ademais, não há processo viável de renovação aa norma

legal concessiva de benefícios fiscais. Estes sim é que poderão ser
renovados, na forma da lei. Na verdade. em má técn1ca jurídico-fis 

cal, os têmbém impuqnados §§ 19~e~ do t~xtc original, nada mais ~
fazem do que limitar a quatro anos a vigência das leis concessivas de
incentivos fiscais.

prest1!.
PIS-

111 - At~ três ~eses antes do exercicio financeiro a
ção de contas dos Fundos FINOR. FISET. FINAM. FGTS. FINSOCIAL.

PASEP. FND.

....,... .LIU"O/CO.....lal.u.I:.....Jo-----------.,
• OMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTlÚ{IO; ORÇAMENTO

~,...------------ T• .,.o/olU$TI'IC..çlo--- ...,

Na Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e F"inanças, proponho o acréscimo do

seguinte artigo:

JUSTIFICACÃO

o Executivo tem o dever de.prestar contas à Nação dos
'BOS recursos que iJategram os diver';os Fundos que administra.

Ora. essa limitação temporária é incompatível com a

execução de 'projetos vinculados a planos e/ou programas de desenvolv!

mento regionais ou setoriais. t o caso, exemplique-se, dos incentivos
para o desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste, ou de implement~

ção da indústria de microeletrÓnica. que tem um período de maturação
não inferior a um decênio. A manutenção dos dispositivos impugnados '

tornaria inviável c esquema econômico-financeiro dos prc~etos nessas

áreas e segmentos, sem qualquer proveito para o Pais como um todo.

Não se argumente que o § 39 projetade resguarda o di 
reito adquiride. Se é verdade que alguns beneficiados terão 05 seus
direitos lídimos respeitados, não é menos certo que projetos futuros
seriam at1ngidos pela norma restritiva em vista.

O que se impõe. na realidade. é permitir ao Poder Le 
gisletivo o acompanhamento e a avaliação dos efeitcs dos incentivos ,
seja para revogar a lei concessiva, seja para, simplesmente, reclamar
a penaljzação dos beneficiários que não cumprirem as obrigações assu
midas perante o Poder públic~:

De outra parte. ê imprescindível respeitar o direite
adquirido dos contribuintes, em face da modificação da lei, nos moI 
des como. atual~ente. se encontra regulado pele art. 178, do Cód1go
Tributário Nacional.*

vu~tg

~"""TIDD~

l PfL

~....--;-;)'ov06J81

- serão excíuíoos de qualquer imposto o consumo de lubrificantes e combu.!
tIveis de qualquer natureza, fornecidos a concessionárias e permission!
rios'de serviço público de transportes coletivos urbanos e metropolita
nos de passageiros.

Art.

EMENDA 580348-5
f: DEPUTADO JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS

,...--------- PLI.... "IO/cOIlIISlo/IU.CO.. I••ÃO --,

(!I COMISSIlO 00 SISTEMA TRIBUTI\RIO, ORÇAMENTO E F"INANÇAS

;LI5TlrICATIVA

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO

DEPUTADO JDS~ SANTANA DE VASCONCELLOS

Art. 15 - .

1- .

I1- .

III- .

IV- propriedade veículos automotores;

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

Sugiro a inclusão de um parágrafo isentando os ônibus.

r;"( TUTO/olUITI'lca;io •

,..,.., .LIMãlloIO/ÇOWI"io/IUICOIlIUÃO-------------,

;;;~=..:==.:...-====:...:::'--'=----auTOII-----------------,

entre O!:!.
eliminar

auToa---------------

_ COMISSXO DO SIST. TRIBUTARIO OR AMENTO E rINAN AS

Premente se fazleduzir o valor das tarifas dos transportes públicos por ônibus.
tornando-o acessível à todos os trabalhadores.

Preocupação advinda dos pr6prios empresários frente as constantes elevações dos
preços dos componentes do tFansporte e dos governantes por ser uma questão social
de grande importância.

Não podendo estagnar os preços das peças, pneus, chassis e carrocerias
tros, dentro do modelo atual de economia, só resta ao governo reduzir ou
os impostos que incidam sobre o transporte de passageiros.

~_--_---__--__--_tl.tO/..ll.tl'IC..l;lo_-----_---------_,

,..,.., PLIÚJf/lO/CO_l••lo/IUICO.11l1o------------,

EMENDA 580349-3
wc.. Deputado Constituinte caRREl, BENEVIDES

Dê-se ao Art. 12, do Substitutivo apresentado pelo Senhor

Relator da Comissão supra, a se~uinte redação:

Parágrafo - O imposto de que trata o i tem IV não incidirá sobre os propr ie
tários de ônibus empregados em transporte de pessoas.

outro
pele!

,"Art.12 - Disposição legal que conceda isenção ou
beneficio fiscal terá seus efeitos avaliados. periodicamente,

Poder Le~isl~tivo. conf.orme dispuser a Ipi.

Parágrafo único - A isenção. salvo se concedida por pra

zo determinado, previsto em lei ou em ato adroinistrativo, e em função
de certas condições, pode ser revogada ou modificada por lei. a qual

quer tempo."

JUS T I F I C A ç X O

Não é característico da Constituição fixar, de pronto.
a periodicidade de quatro anos, para a avaliação, pele Poder Le~i5l!

.:lJSTIF"ICATIVA

A fim de melhor equacionamento e solução dos problemas de infra-estrutura urba
na, foram criadas, por lei, as chamadas Regiões Metropolitanas, com resultados ala
mente satisfatórios. Nelas, existe o reconheCimento oficial de que se deve dar ~
pecial atenção às cidades per i fér icas das grandes capitais e cidades, comumente dIl

madas de "cidades-dormitório", em razão do fluxo diário de pessoas que trabal~

na capital e residem, em razão dos aluguéis mais suportáveis, nas cidades da perU~

~. -
O transporte de natureza metropolitana tem um estrutura econômica que difere ~

sicarrente do transporte interestadual, assemelhando-se ao transporte estritamente
urbano. Todavia, apesar do caráter eminentemente social dessa via de transporta~
ca foram corrigidas as distorções tributárias que sobre ela incidem, inclusive en



v -Comissão do Sistema Tributário, orçamento e finanças e 095

termos de confÜto de competência tributária, em detrimento cb; interesses do usuá

rio.
Esta proposta visa, assim, a corrigir as anomalias tributárias existentes na

área do transporte metropolitano, primeiramente, exonerando-o do imposto estadual
sobre a propriedade de veIculos automotores; e colocando as atividades especificas
das concessionárias e permissionárias de 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 u.!:
banos terem características municipais t serem de grande utilidade pública e servi
rem às massas de trabalhadores de baixa renda. As medidas aIvi tradas, 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.

1- estabelecer limi tações ao tráfego de pessoas ou bens. por meio de tribu
tos interestaduais ou Intermmíclpaís i

Concordo com o inciso, assim cano com o restante das disposiçlles do artigo, no
entanto, considero extremamente importante a inclusão de um parágrafo concedendo
poderes ~ União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no estabelecimen

to de prioridades para o transporte de massa, com a seguinte redação:

Art. 611 - •••••••••••••••••••••••

Parágrafo :'12 - A lk1ião, os Estados, o Distrito Federal e os Munic!pios,poderão, atl!.!!.
dendo ao interesse coletivo) dar prioridade ao transporte coletivo em relação ao in
dividual e de mercadorias.

lJ5TIFICATIVA

este
ce!!

mun.!.

Sistema

{=l-..a.f1.'--
PMDB '

~D .. t ..---

'00106 /87.

JUS T I F I C A T I V A

Do produto da arrecadação do tributo de que trata
item (VI), 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por
to) serão destinados, respectivamente ao 'Estado e ao
cipio, nos quais sejam produzidos os minerais.

Constituinte Gustavo de FLrlas

Urge atender o transporte de massa, melhorando a sua qualidade e, pr incipalmen
te, criando metas que incrementem a redução do uso do automóvel em regilles congest!
coadas, incentivando o transporte por ônibus.

~ recessário dar prioridade ao transporte coletivo. Os equipamentos públicos e
toda prestação e execução de serviços devem estar direcionados no sentido da colet!

vidade.
O processo constituinte instalado não pode ficar ausente do processo de urbani

zação ora exister*e. Un em cada três brasileiros morã, hoje, nuna grande região me

tropolltana. DaI a necessidade de os servIços metropoll tanos se adequarem ao novo
tempo. O transporte representa serviço público essencial.

A tendência é crescer a população dos grandes centros e áreas próximas. O cres
cimento desordenado das capitais faz com que haja acúmulo de veIculos nas áreas ce,!!.
trais, tendo em vista que a maioria da população de baixa renda mora em bairros pe
riféricos e a de melhor poder aquisitivo nos próximos aos centros das cidades.

Havendo prioridade do transporte público o trabalhador terá melhorada a sua c~
dição de vida considerando que terá reduzido o seu tempo de deslocamento resIdência!
trabalho e automaticamente maior será o seu tempo de descanso e lazer junto ~ famI
11a.

1. A atividade de mineração é regida por lei federal,aplicada
igualitariamente em todo o Território Nacional, sendo a exploraçao m.!.
neral uma concessão da União. Assim sendo a carga tirbutária inciden
te sobre a atividade também deverá ser de amplitude federal, como é ~
imposto único sobre minerais (IUM).

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO OR AMENTO E FINAN AS

, 'L .....lO/co..ll.io/."'.cJ•• uio -,

r:T---------------U.,.,,,VITI'ICAliio----------------:"""'T
Acrescente-se ao artigo 13, do Substitutivo da Comissão do
Tributário, Orçamento e Finanças, o item VI:

"íTEM VI - A extração. a circulação ou o consumo de minerais no Pais,
enumerados em lei, imposto que incidirá uma só vez sobre
qualquer dessas operações, assegurada a não incidência s~

bre elas de outros tributos.

EMENDA 550353-1
tI

,I:JlIO'''"''Ir'cação-------.--------·- -----

.-------- .",....o/coll."lo/.u.COIl.",;O------ - -- --

Comissiio do Sistema '.I'ributário Or amento e Finan as

Ao Substitutivo do Anteprojeto da Comissão do S~stema Tributário,

Orçamento e Finanças,dê-se às letras a) e bl,do Art. 46, a seguinte reda
ção:

l\rt. 46 -

1\ imposiçáo contida na letra a) do artigo em questão fará com
<••que mandatoriamente a aplicação \-dos recursos vinculados aos respecti

vos Fundos tenha prévia aprovação do Legislativo. Como o controle da
sua utilização será exercido pelo Congresso Nacional, através da fi~

calização financeira e orçamentária de que trata o artigo 49 deste A~

teprojeto, a ratificação pelo Poder Legislativo, dos Fundos existen
tes, cuja criaçáo é oriunda de ato dos Poderes Legislativo ou Execut!
va, torna-se desnecessária.

a) _ integrar-se-ão, como previsto na legislação

especIfica, nos orçamentos da União.
b) - extinguir-se-ão, automaticamente, se não f2

rem ratificados pelo Congresso Nactonal no

p!azo de dois anos, salvo os criados por a
tos dos Poderes L~gislativo ou Executivo.

JUSTIFICATIVA
1\ flexibilidade atualmente existente para a Administração Públi

ca, decorrente da existência de fundos contábeis e administrativos, ê
de importáncia indiscutIvel para que sejam atingidos objetivos de real

interesse da Adm~nistração.

Existe atualmente um grande número de fundos, criados por atos

dos Poderes Leqislativo ou Executivo, cuja utilização pelos óraãos~
petentes ao longo dos anos, observadas normas de administração f~nan

ceira e de controle, prestação e tomada de contas e a fiscalização e~

pecIfica do Tribunal de Contas da União, tem se mostrado de grande v~

lia para a Administração Pública.
Considerando que a obrigatoriedade de submissão ao Poder Legisl~

tivo, para ratificação, de todos os Fundos atualmente existentes re
presentará uma considerável sobrecarga para os membros do Congresso,a
exceção sugerida para os F.~ndos criados por atos dos Poderes,"egisla

tivo ou Executivo aprese~ta-se/comomedida prá~ica e objetiva.

EMENDA 550351-5
t~ constit~i;;-te ~~~GlllS~~"-------- -- - - . - .._.- -J

o IUM e, por definição, um imposto exclusivo, qual seja,
uma só vez, é únioo. Com a transformação em rCM, o bem mineral
ficar sujeito à carga adioional de outros tributos ou taxas, a_

3.
incide
poderá

2. O imposto sobre operações relativas a circulação de merc~

rlorias (IeM) é um imposto regulamentado por lei estadual, que, se for
aplicado à produção mineral com regras estaduais diferenciadas, prov~

cará desigualdades flagrantes no tratamento fiscal para produtos
iguais. Tais dificuldades se mostrarão mais acentuadas, pois muitas
vezes um mesmo corpo mineral se estende além da fronteira de um d~

terminado Estado, situação na qual um mesmo bem mineral, proveniente
do mesmo jazimento, poderá ter carga tributária diferente quando de
sua exploração.

~..,.~
'ou06/6?DR AllENTO E FINANÇAS

DEPUTADO JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS

O artigo 62 e seu inciso I da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fina,!!.
ças, diz:

Art. 811 - E vedada ~ lk1Hlo, aos Estados, ao Oistrito Federal e aos I+Jnic!pios:

r':'lr---------- 'La•••lO/cOIl.,.iOJ.u.COM•••io--- -,

r::-r--------------- ,...TOl.luSTI'lca'io---- -,
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critério da legislação estadual, o que poderá inviabil1zar certos
preendimentos, em função do tratamento tarifário desigual ou até
mo de carga tributaria adicional.

em
mes

§ ~~ - O Imposto de que trata o Ttem VI não Incidirá sobre Imóvel

rural de dimensão até 25 hectares, explorados pessoalmente pelo pr~

. prletárlo, ou possuidor, e sua famTlla.

PLUÁllIIO/COIUSJI0/IUICOlllliSlb----------

j
(T;i~AJãiJ

SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTI F I CAcAo

O Imposto Territorial Rural deve permanecer na competênciâ

da União, que dispõe de recursos matérlals para a manutenção e corr!

ção do cadastro territorial, que é Indispensável para a Reforma Agri

ria.

r::-r---------------TUTO'..USTI'lCAÇÃO---------------....,

EMENDA 550356-6li) aUfO.r: CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

4. A atividade . mineral é de alto risco e lenta maturação.
Normalmente decorrem oito a dez anos, desde o inicio dãs pesquisas
até a defin~ção de um jaz7~ento mineral econômic?: Desse modo o custo
da ti'ibutaçao na ativida~e mineral deve ser previssivel e constante, o
que não aconteceri: com f taxação via ICM, temporal e regional, fav~

recendo a manutençao da imunidade conferida pelo IUM (imposto único),
como tributo mais adequado à atividade de exploração mineral.

5. O IUM tem alíquotas diferenciadas por grupos de suostâncias
minerais, enquanto que o ICM tem alíquotas constantes por regiões, va
riando nas transações interestaduais. Além disso, para alguns prod~
tos minerais, o valor tributário do ICM é estabelecido por instrume~
to legal federal - valor de pauta -, valido para todo o territóriõ
nacional, prazo determinado. O imposto oriundo desses bens minerais
corresponde a cerca de 60% do IUM recolhido, sendo o valor de pauta
estabelecido com base em parâmetros econômicos deoorrentes da conjun
tura dos mercados nacional e internacional, e sempr~ procu~ando ass~
gurar ao Estado arre~adação compatível com os valores da transação
do bem, sem inibir o desenvolvimento da indústr1a mineral nacional.

6. O recolhimento do IUM tem prazo único em todo o Território
Nacional, enquanto no ICM tal prazo é variável para cada Estado. Mes
mo que a alíquota do ICM, como proposto no Subst1tutivo da Comissãõ
venha ser definido pelo Senado, sua aplicação cont1nuará a ser siste
matizada pelos Est~dos~ o que poderá 1mplicar ainda em desigualdade~
no tratamento tributário~

Emenda substituti va

5ubstituam-se o inciso II I " sua alínea "c", do art. 711

Art. 7~ -

I -

7. O IUM recolhido tem aplicação destinada ao fomento da ati
vidade de mineração, ao passo que os recursos oriundos do ICM tê;
aplicação genérica. Isto ~plica, de forma indireta, em perda de bene
ficio para o setor, já carente de recursos considerando que, entre o~
tros, todas as empresas estaduais de mineração em atividade valem-s;
dos recursos oriundos da parcela estadual do IUM (70%), dos quais são
dependentes para sua própria SUbsistência.

Essas as razões que justificam a emenda aditiva ora propo~

ta.

II-

III- Cobrar ou majorar .ributos:

a)

b)

c)não alcançados pelo disposto na alínea "b", no mesmo

exercício financeiro eJlI que hajam sido instituidos ou

majorados.

JUSTIFICATIVA:

• COMISSAO DO 51ST

r.r---------------n:no'.."n.PlcA;i:a------ ---,

Capítulo I - Seção 111 - Dos Impostos da União:

Proposta: Propõe a manutenç~o do Imposto Territorial R~ral sob compe
tência da União.

Art. 13 -. Inciso· VI (propõe inclusão): Propriedade Territorial Rural

O princípio da anualidade para instituição e majoração dos
tributos, constitui conquista ~e há lIlJito .igente o sistema ributário cono!
titucional brasileiro, d par com as democracias modernas" 'lue não deve ser
confundido com os principios da reserva legal e da anterioridade ~a lei tri
butária, previstos no Substitutivo.

SUa exclusão, substituindo-se pelo preíado de três meses ou

noventa dias, seria um retrocesso na democracia brasileira que a distanciaria
das demais nações civilizadas.

Art. 15 - Inciso V (SUPRIMIR) EMENDA 550357-4

JUS T I F I C A T I V A

A permanência do Imposto Territorial Rural (ITR) no âmbito
da União é prática de política tributária a ser oreservada no contexto
da realidade sociaí e pol!tico-j~rídico do País.

O ITR é poderoso instrumento de política fiscal, que pode
ser ~tilizado com objetivos de racionalização, moderniz~ção e oemocre
tização da estrutura agrária do País. Para cumprir esses objetivos,
deve permanear na competê~cia oa União, por ser mais distante e ~ais

imune às pressões e resistências loceis de grandes proprietários de ter
ra, que us~alme;nte exercem influência sobre os poderes públicos est2~

duais.

Estas certamente limitarão a utilização desse instrumento
fiscal, eventualmente, em oposição aos seus interesses nem sempre coin
cidentes com a necessidade de reforma e modernizaç§o da estrutura agra
~ia. -

~ CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

tJr-C-O-M-I-S-SA-O-DO--S-IS-T-EMA--iRi~UTAAi'àdEsORÇ~N=TO=-=E:-::F=I:"":NANÇ=::AS:::-------,

Emenda Aditiva ao Art. 9~

Incluir o inciso III, com a seguinte redaçllo:

III - Conceder isenção, anistia e moratória a tributos da competência

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

JUSTIFICATIVA

\

EMENDA 550355-8
PJconstltulnte OSWALDO LIMA FILHO

O fortalecimento da Federação brasileira será alcançado na medidd

em que segaranta a autonomia administrativa, econômica e financeira dos estados

membros e dos municípios •

r:T--------------- TI:. YO' "'uu l' lC:a; l o - - - - - - - - - - - - - - -

Ao ArL 13, acrescenta-se

VI - propriedade terrlto~lal rural.

Por outro lado, os institutos de dispensa, diferimento e perdão dos

créditos tributários dizem respeito exclusivamente a entidade tributária que,

em cada momento e observadas as peculiaridades de cada qual, deverá decidir s~

bre as conveniências de concessão dos benefícios.
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r=T-------------- TI:ITO/-'UITI'te.c;lo- ....,

lu - Opera~ões relativas a circulação de mercadorias
realizadas por produtores.. idnustrlais e comer
ciantes, inclusive de minerais, lubrificantes e
cmtlusUveis e prestação de serviços, incluindo
fornecimento de energia elétrica.

CapItulo I - Seçã9 111 -·Dos Impostos da União: jústiflcatlva:

~: PropÕe a IIlBI'l1tençm do Inposto TelTitorial
Rural sob coopetência da União -,

Art. 13 - Inciso VI (propÕe. inclusão): Propriedade TelTitorial Rural

Art. 15 - Inciso V (SUPRIMIR)

JUSTIFICATIVA: A pennanência do Ilrplsto Territorial Rural (ITR) rtO âmito da.

União é prática de polltica tritutária a ser preservada no contex

to da realidade social e polltico-juridico do Pais.

O ITR é poderoso instIuDento de politica fiscal, que pode

ser utilizado can objetivos de racionalização, IIXldemização e~

cratização d!!estrutura. agrária do Pais. Para cmprir esses objeti
, -

vos, deve pennanear na conpetência da União, por ser mais distante

e maia 1mJne às pressões e resistências locais de grandes proprie

tários de terra, que USJa1mente exeroem influência sobre os poderes

pÍbl1cos estaduais.

Além do mais, csbendo à União as medidas t\Jnclanentais da

Ret'onna Agrária, o ITR será un dos instrunentos para 1nv1abiIizar

os latif\Índ1os e.!iS propriedades rurais ociosas.

Há necessidade de ser explicitada base imponível deste imposto,
rotadamente em razão do disposto no art. 411 ..o SUbstitutivo do Relator, que pe!.
mite, por competência residual, a instituição de outros 1Jrpostos não previstos
na Constituição., circunstância quepoderia permitir futuras controvérsias e o
eventual instituição de outros impostos sobre aquelas bases.

EMENDA 580361-2
~ auTO.
~ CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

W ,udJMo/co.,,,Jo/.UlCHI••iI
r-COMISSAO DJ SISTEM~ TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA S~BSTIT~TIVA, SUPRESSIVA E MODIFICATIVA

Substitua-se o § 611 do art. 15 e suprima-se o § 79; ren~

merando os demais parágrafos;
modifique-se o inciso II, suprimindo sua alínea "b". do

§ 911 do art. 15.

JUSTIFICATIVA:

""'r--------------- 1U 10/ .tUIT I' ,U çi o,- - - - _

aENOA MODIFICATIVA

Medifique-se o § 211 do art.- 13

§ 211 - O imposto de que trata o item IV deste artigo, será
seletivo, em função da essen.;ialid.ade uos produtos, e não
cunulativo, compensando-se o que for devido em cada opera
çllo com o que, em ralação !ls'anteriores, já houver sido ou
deva ser efetivamente pago, e não incidirá sobre a saída de
produtos industrializados, para o exterior.

I - As alíqJotas aplicáveis:
a} !ls operações interestaduas de exportação;
b) às operações realizadas com lubrifica,tes. co~

bustíveis, energia elétrica e minerais;
11 - As alíquotas mínimas a serem observadas pelos Es

tados e Oist~ito federal, nas operações internas
e nas prestações ~e serviço, não compreendidas a
alínea IIb: do inciso anterior, que não poderão
ser inferiores !ls fixadas para as operações i~

terestaduais, reputando-se operações internas ta~

bém as interestaduaIs realizadas para consumidor
linal.

A competência para fixar alícotas sobre minerais, com
bustíveis e lubrificantes e energia elétrica deverá, também, ~icar
sob a órbita do Senado Federal, para evitar que Estados economicame!
te mais fortes possam fixá-los em níveis muito reduzidos, em prejuí
zo de outros cuja base econômica não possibilitem trataménto difer;!
ciado !lqueles bens, evitando, também, adoção de preços diferentes.

§ 99 ••••••••

I - .

II Não incidirá sobre operações que destinem ao n:(

exterÍor p~odutos lndustrializ8dos~

JUSTIrICATIVA

§ 611 - Em relação ao imposto de que trata o ítem 111, r~

solução. do Senado' Federal, aprovada por dois terços de se~s me~bros,

estabelecerá:

r=..ItTlDO~• PMOB

Deve ser observado o princípio de comércio exterior, pelo
qual os produtos manufaturados remetidos pra o estrangeiro, devam estar
des~rados de encargos fiscais, posisbilitando melhores condições de com
petlt1vidade, da mesma forma como acontece 110 imposto aa c~etência 00-;
dtlldos, na saída dos mesmos produtos.

A emenda proposta, apenas acrescenta ao dispositivo
do substitutivo, a expressão sublinhada~

~ .,,0'.10'•••'''10''......,..10
SIS~EMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
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SISTEMA TRIBUTARID, ORÇAMENTO E FINANÇAS
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l:J

Substitua-se o incisso III do art. 15

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o § IR do Art. 15 •

Art. 15 - •••

~--------------'.lTO/"UIT"lCaçio,--------__':.._.: .::.:_

L



EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIfICAÇIlO .....-------------

EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA
SUBSTITA-SE O ART. 20 e INCISO I, E § 2R.

SUPRIMA-SE O INCISO 11 DO ART. 20.

Art. 20 - 00 produto da arrecadação dos impostos so
bre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, a União entregará cinque~

ta por cento, na seguinte forma:
a) vinte por cento ~D Fundo de Participação dos Est~

dos e Distrito Federalj
b) vinte e três por cento o Fundo de Participação

dos municípios;
c) sete por cento para aplicação nas regiões Norte

e nordeste, atravês ~e suas instituições de de-
senvolvimento e de fomento. .

§ 111 ... /'
§ 211 - Os·fundos de parti~ipação dos Estados e Dis

trito Federal e dos Municípios, são instrume~

to de redistribuição de receita, assegurando
8 redução dasa desigualdades regionais, e se
rão distribuidos na razão direta da superfici
e territorial e na razão inversa da renda per
capita de cada unidade federada.

EMENDA 550365-5
f? DOMINGOS JUVENIL

auto.'-- _,EMENDA 550363;-9
~ DOMINGOS JUVENIL

Alêm de se constituir injustificável aumento da carta tribu
tária, em momento em que o contribuinte brasileiro já se encontra
esmagado por ela, a norma cuja supre~são ê aqui proposta ~xibe fla
grante efeito concentrador d~ 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 ê de competência da União, sendo indefensá
vel que se pretenda gora, em ostensiva subversão tributário:legal,
permitir aos Estados, para aumentar-lhes a receita, que instituam
um adicional de S~ sobre dquele tributo, quando pago por pessoas jur
dicas.

Justi flcativa
MODIFIQUE-SE O §R DO ART. lS

Art. lS - •••

§ )R As alíquotas dos impostos de que tratam os
incisos I e II,-não serão inferiores às que
forem fixadas em REsolução do Senado Fedral.

Trata-se de ampliar a participação das unidades fe
deradas menos desenvolvidas e, de modo especial, das regiões nor~
te e nordeste. os critêrios ~ percentuais indicados, tornam facti
veis estes objetivos, sendo inclusive o critério atual.

,AOro.---- _

CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

EfoENOA I«Jl)IFICATIVA

r--~------ 1'1.IwilnO/cOI,1.ssio/.".cOIllII.lo- _
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E'Jt1ENDA 550366-3
f:J

3usttricativa

O regime federativo ~eve ser preservado e aperfei
çoado, permitindo-se que os estados .iqxem .s aliquotas de seus
impostos, de acordo com suas convêniências e peculiaridades poli
ticas, econômicas e sóciais, mantendo-se um nível ..ínimo, para ~

vitar a chamada "guerra fiscal".

.:lIS'IIflCATIVA

I«Jl)IFIQLE-Sf O Itl:ISO I DO § 1R, DO ART. 21.

Art. 21 - '"
§ 1R - •••

I - dispor sobre os mecanismos para repasse 8utmático dos
fl.'ldos de participação e o cálculo dos rateios, obse!.
vado o disposto no artigo anterior.

~""--l'09t 06/87 ;

iA 550364·7
CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL
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~ SIS~EMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA ADITIVA

çãol
Acrescentar um inciso ao Art. 28, com a seguinte reda 

"Art. 20 -

•• - do produto da arrecadação do imposto sobr~
impost~ de proJutos estrangeiras, cinqu~ntd

por cento aos Estados , proporcionalmente üO
saldo positivp da sua balança comercial ex
terna.

Há necessidade de que, adotados os critérios de rateio, Lei
Complementar ~ssegure o repasse automátfco dos recursos que caibam a cada qual
das unidades federativas participantes, bem como a fórmula de cálculo, observ~

dos os critêrios constitucionais.

CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

SBTDUA-Sf O § 2º DO ART. 21

r:-r-------------- n:I:TO(t"ITI'IC&;io---------------,

EleVA SlBSTITUTIVA

..aTOIl------------..::....

Art. 21 ...

§ 111 ...

§ 211 - Na distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal. cinquenta por cento serão destinados, ex
clusivamente às unidades federadas cujos indicadores econômico-sociais. defi
nidos em lei, estejam abaixo da redia nacional.,

EMENDA 550367-1
(J

JUS1'IFICACÃO

Muitos são os Estados que, pela natureza de sua atividade
econômica, con~i~uem, expressivamente, para a g~a~~~~, Já
que sua produçao e destinada, em volu.~si9nificãtIvo, ao exterior.

Dentre eles, não são poucos os que, pela pequena densidade
de !uas importações, ensejam a formação de saldo ~ositivo nessas tran
Baçoes com o mercado exter~.

! De sa~ientar, outrossim, que sendo~, çom relação ao
IICM, as eXfortaçoes de produtos industrializados, os Estados que as
i realizam vem-se penalizados, paradoxalmente, por s eu empenho expor
'tatório, que assim favorece, diretamente, a União, jã que é de cornpe
'tência desta o imposto sobre exportação e o resultado cambial de tais
I transações.
, Mister se torna, pois, compensar os Estados que exibem ~-
do DOsitivo na balança comercial externa, ou seja, os que exportam
lJDa1s ao que importam. E esse compensação tributãri a é de ser feita
mediante a distribuição, aos mesmos Estados, de 50% do im~osto àe i~
portação, em critério propoi:cional à sua geraç~ II~~ e divJ.süs.
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o fluxo de recursos destinados aos seus objetivos desenvo.Lv.ullem:1stas, previa 
mente orçamentados e Quase sempre escassos.

De outro módo, a qualificação desses Bancos eliminaria custos fi
nanceiros decorrentes da situação secundá!ia que desempenham no Sistema Financel
ro.

.1lSTIFICATIVA

o princípio inegável da existência dos Fundos de Partici

pação, é de redistribuição de receita trUlutária dentre as unidades mais po

bres
Este princípio s6 será assegurado, se, pelo menos metade de

seu total, for destinado com exclusividade, aos estados cujo desenvolvimento
"conõmico-social, esteja abaixo da média nacional. Embora o critério de mdi
ção universalmente aceito ..eja u da renda "per capita", existem outros crité
rios que, eventualmente I poderão ser mais condizentes com a realidade nacio
nal, como por exemplo, o consumo doméstico de energia elétrica, entre outros,

que poderiam ser adotados pelo legislador ordinário.

EMENDA 580371·0
{!J ~;PI!TAPO PAULO PAIM
.,-, =----- "'....IO/CDauJ.1a/.w"_•••Jo----------.
• COMISSJlO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS ~"T.~"091 06/8

JUSTIFICATIVA

......--------------tUTO!oIUSflfIC..;io----- _

Pretende incluir parágrafo úníco ao Artigo 61

§ l1nico - " vedada a .ransferência de poupança de regiões com renda inferior
a média nacional para outras de maior desenvolvimento.

ACRESCENTE-SE NQ ART..IGO 21, NO § 19 O ITEM IV E O § 49:

IV- regular os critérios de distribuição do fundo de ressar
cimento previsto no item 111 do art. l~, de modo que o .seu
montante seja distribuido proporcionalmente à perda de cada
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum participan
te receber menos que cinco décimos por cento e mais de quin
ze por cento do valor total do fundo;

§ 49 - Do montante referido no item IV do art. 19 os Estados
entregarão aos Mu.."licIpios vinte e cinco por cento, observados
os critérios estabelecidos noa itens I e II do parágrafo úni
co do art. 19.

~'OTO-'l"09" 06;87
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EMENDA 58036 • .UT•• - --,

CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

ti COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTIIRIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

As desigualdades regionais tem sido particularmente agravadas
pela transferêncra de poupanças líquidas de regiões menos desenvolvidas como
o norte e o nordeste para fins especulativos nos mercados financeiros do
centro-sul, através da .ede bancáda privada.

A proposta, sem prejuízo dos ga"hos de capital, propiciaria i.!).
te rnalização de poupança regional na forma de oferta maior de crédito à prE.
dução.

JUSTIFlCAçAO
As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dis

positivos tendo em vista a instituição do fundo de ressarcimento
das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado
com as perdas são também dos municIpios, a inserção do § 49 ao art.
21 cisa corrigir tal ,desvio, tributário, atribuindo-1h~s participa
ção no fundo de ressarcimento.

~';;~.
r5!i0~PJ
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EMENDA 580372-8
wc: pEPuTApO pAULO PAIM
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CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

'EMENDA 580369·8
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ACRESCENTA PARJlGRAFO AO ARTIGO 62

§ 32 - /ls instituições financeiras oficiais é asseguraddo o acesso a todos os
instrumentos de mercado financeiro

JUSTlfIÇATIVA

Dê-se nova redação ao -caput- do art. 12 e suprima-se seu I
19, renumerando-se os parágrafos seguintes:

-Art. 12 - Disposição legal que conceda isenção ou benefIcio
fiscal de qualquer espécie terá seus efeitos avaliados'pelo Poder
Legislativo competente, durante o primeiro ano de cada legislatura:

CONQUANTO SUGAM OS AGENTES FINANCEIROS PFICIAIS OS GRANDES RESPONsIIVEIS PELO
FINANCIAI-'ENTD DA ATIVIDADE PRODUTIVA, NAO DISPOEM DE ACESSO A TODOS OS INS 
TRlMNTOS DE MERCADO E ASSIM CONCORREM DE MOOO DESIGUAL COM AS INSTlTUIÇQES
PRIVADAS QUE AO CONTRAAIO DAS OFICIAIS, DIRIGEM A CAPTAÇAO DA POUPANÇA PARA
FINS ESPECULATIVOS,NOS MERCADOS FINANCEIROS DO CENTRO-SUL.

V

EMENDA 580370-1l!J AUTOfI

c: CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUT!\RIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

=--------------Tlno/..usTlfICICÃO---------- --,

JUSTIFlCAcAo

A redação do Anteprojeto agrava significativamente a situa
ção atual pois, na prática, torna irrevogáveis durante quatro anos,
tOdos os benefIcios concedidos.

Assim, mantida a redação do Anteproje,to, como ficariam todas
as isenções concedidas ao final de um governo?

Por outro lado, a redação relativa ao 5 19 praticamente anu
la as demais disposições 'dó prSprio artigo, ou seja representa uma
imposição injustificad~ ao legislador ordinário. .

Os benefícios e inéentivos fiscais sempre serão declarados
como necessários por quem deles se apropria, embora isso nem sempre
corresponda à realidade. Difícil ser~ comprovar, ou não, objetiva
mente, a necessidade.

Dê-5e nova redação ao ·caput· do art. 12 e ao seu § 19:

D~ nov!! redação ao artigo 66

Art. 66 - a execução ; inanceira do orçamento da união será efetuada pelo tesouro
nacional. tendo como agentes pagadores o Bando do Brasil e, preferencialmente
os Bancos Regionais Federais nas suas ~reas de Jurisdição.

JUSTIFICATIVA

Os recursos orçamentarios da"União destinados às regiões Norte e
No.deste e seus saldos, movimentados até então pelo atual agente pagado. ~ o
Banco do Brasil, geram disponibilidades financeiras em outras regiões que não
cquelas a que se destinavam os recursos, ou de onde foram arrecadadas.

A movimentação também pelos Bancos federais Regionais, possibili
taria a, f~ma_ção de saldos ~~rios de caixa que eventualmente poderi8111 garantir

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

_-------------y.."'..'trlUCll--------------r
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JUSTl FI CAÇ1l'O

Df!:-SE NOVA REDAÇAo A ALlNEA "a" DO ITEM II DO § 99 DO ART.15:

r::T--------------fln./NlTI.tcaç10---------------.,
ACRESCENTE-SE AO ART .20 O SEGUINTE ITEM:

JUSTIFlCAÇ1.o
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto indu~

trializado é extremamente amplo. Cumpre, para uma melhor ade,uação

dos fatos á tributação, deixar a cargo de Lei Complementar a sua

definição.
A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente _

contribuem para a obtenção dos indispensáVeis saldos positivos na
balança comercial do Pais, mas que com isto têm sofrido perd~s na
arrecadação do tributo relativo ãs operações com o Exterior.lmpõe
se, por isso, por questão de justiça, a ação da União nos termos
propostos pela nova redação, considerando-se que os benefícios re
sultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a economia
nacional e que está nas mãos da União a polItica cambial.

"'....,.......,.......----------

Parte das perdas de receita tributãria dos Estados expor
tadores ê compensada pela tributação das i.portações. Entretanto, o
saldo a desc~erto e significativo para alguns Estados. Para esses
casos apresenta-se como lõgico e justo o ressarcimento mediante a
constituição do Fundo de Ressarçimento de Exportações.

Obviamente, não se poderã exigir da União sacriflcio em
tal nlvel que inviabilize a sua administração. Por isso, optou-se
em direcionar apenas parcelas de tres impostos da União. Embora 05

vinte por cento (ZOS) relativos ã arreçadação do imposto de import!

cio e i do fmposto so~re operações de cred;to, ~ãmb;~J~9uro,_~o-

"a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos ind~

trializados, definidos em lei complementar, assegurado ao
Estado, ao Distri-to Federal exportadores ressarcimento relativo is
perdas decorrentes da não incidência" •

III- vinte por cento dos impostos de que tratatll os itens I e

v e, cinco por cento do imposto de que trata o item IV do art!
90 13 ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Fe
deral pelas perdas decorrentes da não incidência do imposto
de que trata o i tem III do art. 15 nas exportações para o ex
terior, bem como de outros benefícios instituídos em Lei Com
plementar nas mesmas operações.

1':T---------------.....'...'....ac1o---------------,

eias danosas ao desenvolvimento e ao bem ComlDD. Inda mais quandO r!l,
presente benesses para alguns em detrimento da maioria. Assim, é "fU!l .
damental que com o advento da nova Constituição tudo seja revisto o
mais rápido para que os fatos, as ncessidãdes e pO!.J.ições, especial
mente no que diz respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento
jurídico-institucional. Se a Constituiçáo alterará toda uma estrutu
ra institucional de benefIcios fiscais ( convênios, leis estaduais, .•
leis federais, leis complementares, decretos-leis), estes devem ser
iJlediatamente revogados ou, então, examinados, reavalidados pelo P

.Legislativo competente.

~..,.~'o9t 06j8?

• u... - _

.."'011--------------,

" ART.23 - Os benefIcios fiscais vigentes na data da promulga

ção desta Cosntituição, dentro de noventa dias, serão avali~

dos pelo POder Legislativo competente, sendo considerados e!

·~tos os que expressllJllente não forem convalidados".

A disposição constante do Anteprojeto v~ia agravar, iniusti
ficadamente, a atual situação pois, de fato, tornaria irrevogáveis
todos os benefícios vigentes, durante quatro anos.

Alerta-se, também, para o fato de as isenções e os benefício
concedidos ao final de um governo só poderem ser revogados, de acor
do com o Anteprojeto, ao final do mandato do seu sucessor.

Quanto ao § 19, os benefIcios sempre serão declarados como
necessários por quem deles ~e apropria, o que nem sempre qOrresponde
ã realidade. Difícil ~erã comprovar ou não, objetivamente, a neces
sidade. Esse impasse somen~e seri resolvido se também for levado em
consideração a situação financeira da entidade tributante, ou seja,
a capacidade de concessão elou manutenção dos beneficios e incenti
vos.

.JOSTIFlCAÇ1io

Uma nova ordem institucional àeve vir dotada de espírito ino

vador, especialmente quanto. ã eficiên=ia e ã correção de circuns~

"Art. 12 - Disposição legal que conceda isenção ou benefício
fiscal terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legislãtivo cçmpete~

te, durante o primeiro ano de cada legislatura."
"§ 19 - Caso a manutenção da isenção ou benefício seja tida

comO necessária e houver capacidade financeira da entidaae tribut~

te para suportá-la, a norma legal será renovada, parcial ou total
mente."

I~J T,.TO,..ul"'lUc1o-----_---------,

r- Dê-se nova redação da letra "a" do item II do § 99 do art.lS:

" a) sobre operações que destinem ao exterior produtos indu!.
trializados, definidos em Lei Complementar, assegurado aos Estados e
Distrito Federal ressarcimento, por parte da União, relativo à dife
rença entre o valor dessas operações e o das importações tributadas
na unidade federativa que as promover."

JUSTIFlCACAO

D~-SE NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 23:

JUSTIFICAçAO

A participação dos Estados e do Distrito Federal no esforço
de exportação não pode ser objeto de penalização. Ao contrário, se a
e~~ortação faz parte da política nacional, a União deve estim~lar

aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas
decorrentes.

De outra parte, em vista do mecanismo de débitos e créditos,
inclusive nas operações interestaduais, nem sempre o Estado exporta
dor é quem se' beneficia com a renda gerada nas e~ortações. Ele, m~
tas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago
em outros Estados produtores.

Em conseqfléncia, há que se instituir mecanismo capaz de eli
minar essas distorções.

Porém, as importações sobre as quais incid~ o imposto repre

sentam ressarcimento natural dessas perdas, em razão disso, o abati
mento proposto.

~---------".I.álKO/eQ.I•• lo/.""co~..Io ---,

, Comissão do Sistema Tributário, Orço e Finanças

EMENDA 550374-4
l? DEPUTADO PULO PAIM

EMENDA 550375·2
~ DEPUTADO PAULO PAIM
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madós ao~ cinco por cento (5%J referentes ao imposto sobre produtos
industrializados representem valores substanciai" nio ressarcem in
teiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmen:
'te a distorçio, respeitada a capacidade de contribuiçio da Uniio.

sitivo real, em prazo não superior a ci~co anos, contados/
da data de sua instituição, permitida, mediante opção do /

cont:ribuinte, automática compensação do valor a ser devolv!
do com qualquer débito seu para com a pessoa de direito pú

hlico que o instit:uir.

~SCENTE-SEAO AR!' .~ii O SEGUINTE ITEM:

nI- dez por cent:o do produt:o da arrecadação dos impost:os da

sua COIIlpet:ência ( art. 131 ao Fundo de Ressarcimento dos Estad s
e da Distrito Federal às perdas decorrentes da não incidencia

da imposto de que trata o item III do art. 15, nas exportações
para o Exterior, .bem como -de out:ros benefícios inst:ituidos por
.Le1 COJiPlement:arl

r--o--------- ....../C......Ja/..c_Hle ---,

• COMISsJto DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

IU'..-------------

JUSTIFICAçXO

A ~=~_a de parâmetros para a devolução pode transformar o

empréstimo compulsório em verdadeiro imposto, seja por efeito da

inflação, seja por prazos ex~geradamente longos. Por outro lado, /

eXist:indo a certeza da devolução do valor arrecadado devidamente /

corrigido, reduzri-se-á a natural repulsa do contribuinte a esse ti

po de intervenção.

EMENDA 58038J-7
f? - DEPUTADO PAULO PAIM
..,;-----:: J\,...."~'cll..lnio'.\JIco.'nio---------____.
• COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
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.._--------------EMENDA 580378-7
fU DEPUTADO PAULO PAIM

DE-SE NOVA REDAÇllo Jl ALINEA ·c" do INCISO III DO ART. 79:

Dê-se nova redaçio ao artigo 18:

"Art. 18 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da Uniio sobre a renda e prove~

tos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos p!
90S. a qualquer título, por eles ou suas autarqulas, fundações e
e.presas públicas."

·.BeCOJlhecida a justeza ·do ressarcimento. os Est:ados exportadores

por suas perdas na arrecadação t:ributiria, cabe estabelecer um
1undo específico para tal •

.Embora essas perdas alcancem valores muito elevados,nada justi

11ca que se deixe a União -desprovida dos recursos neceasãzacs

para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por dJ.re _

elonar ao fundo de ressarcimento de ~xportações apenas dez por

,cent:o ( 101 1 do t:ot:al das receitas dos impostos de competênci<
da União, valor ainda insuf~ciente para ressarcir os Estados.

~A. 580379-5
~ADD PAULO PAIM

.....----.....,.---------

·cl antes de decorridos noventa dias da publicação da respe~

Uva leH

JUSTIFICAÇAo

Os impostos devem estar sujeitas à observáncia mínima

de um prazo para a sua vigência. ~sim, o imposto sobre o patri

mônio, 'renda ouproventos, além ficar jungJ.do aos princípios. da

legalidade e da anterioridade deve obedecer um prazo mínimo - 90
dias - para a sua vigéncia. Tal circunstáncia dá aos contribuin 

t:es razoável garantia no sentido de não lhes ser atribuída tribu
tação de um momento para outro sem as dev~das cautelas de previ-
são. Por outro lado, o chamadO prJ.ncípio da anual~dade que nO

momento se restringe a instJ.tuição ou majoração de tributos nO
ano anterior a sua vigência, aJ.nda que seja no dia 31 de dezembro,

sofre uma alteracão conceitual, porém, com maJ.s eficJ.ência aos
objetivos de sua°J.nstituiÇão -- dar aos contribuJ.ntes um prazo mi
nimo para a sua adequação aos novos ditames tributárJ.os sem embar

go de suas necessidades e programações.

EMENDA 58038225m Er"P"T"'~c: PEPUTADD PAULO PAIM ~ __~

.JUSTI FI CAeM

nt:.""IQ/CDUlulo/sUleo•• ";:o ~DAf."~

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBlJT/iRIO, ORC:AMENTO E FINANÇAS ~o~

______________ 1'II:a'fO/olUS'lPICaCAO ,

A redaçio do Anteprojeto restringe-se ã noção tradicio
nal de Estado, quando no tempo presente do desenvolvimento econô
mico-social a ação tipicamente estatal realiza-se, igualmente, a
traves de novas formas de organização jurídica. A redação propos
ta adequa o Sistema Tributãrio Brasileiro ã realidade atual.

SUPRIMA-SE OS INCISOS IV e V DO ARTIGO 79:

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 580380-9
l!J DErUTADO PAULO PAIM

r:1--------------- flm' "'USf I' ICaA:i D'- - - - - - - -,

INCLUA-SE UM SEGUNDO pARAGRAFO NO ART .59, PASSANDO O PARAGRAFO ONICO

PARA § 19:

§ 29 - A devolução do empréstimo compulsório será efetuado

em dinheiro, cujo montante corresponderá ao seu poder aqui

Fazer consta na ConstituJ.ção que é vedado"J.mprJ.mir a trLbu

'1:0 efeito de confisco" é completall'.ente supérfluo e até contradi

tório com aspectos conceJ.tuais de imposto. Tal vedação ensejará
demandas J.nfindáveJ.s quando se tratar de uma execução forçada,por

parte do sujeito atJ.vo, no sentido de carrear aos cofres pUblicos

receitas de J.mpostos.
Por outro lado a vedação .. estab~lecer privilégJ.o de natur~

za processual para a Fazenda pUblica em detrimento de contribuin

te",além de dUbia, fere uma garantJ.a que vJ.sa asseguarar ao Pqder

Tributante buscar privilegiadamente os recursos dev~dos em nome d
interesse pUblico. Além do mais, ã ConstJ.tuição reservam-se ~nstr

mentos maJ.s geraJ.s e abrangentes e, conseqaentemente, du!adouros.
O dispositivo ê limJ.tativo ao poder de tributar.



.•• v· ~oJlo~ema_~. Orçamento e flpanças

rn----------------rur.'''''.'''''acio.-----------------,
Dê-se nova redação ao § 69, ao item II do § 11, suprima-se

C? § 79 e renumere-se os seguintes, todos do art. 15:

-§ 69 - As alíquotas internas e de exportação de que trata
o item 111 serão fixadas pelo Senado Federal e serã? uniformes em

todo o território nacional. Nas operações e prestações interesta
duãis a alíquota será repartida entr~ os Estados de origem e de des
tino.-

~..,.~"ou 06/87

AUfOIl----- _

A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras
operações interestaduais, tais como vendas diretamente para consumi
dor final, compras realizadas por c~ntr1Duintes de mercadorias para
uso ou consumo próprio, com ras realizadas por entidades governamcn-

JUSTIFICAÇJ\O

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 d~ tributação dos Estados pa

ra a União, tendo em vista o diferencial de alIquotas entre o imp0!O
to estadual e o imposto sobie o~rações financeiras.
Aliás, tal Situação tem propiciado uma série de discussões judlciais.

A medida proposta visa definir o exato alcance de um e de outro im 
posto.

Por outro lado, a proposição viria corrigir uma flagrante injustiça
hoje existente, pois grandes empresas, dada sua expressão econõmica
-financeira, têm condições de instituir empresas de crédito e f1nan

ciamento subsidiárias, retirando da incidência do imposto estadual
parte do preço de venda, ao passo que o pequeno empresário não dis
põe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação integral do i!
posto sobre mercadorias.

§ 12 - A base d~ cálculo do imposto de que trata o item

111 compreenderá o montante pago pelo adquirente, inclui!!
do acréscimos financeiros ( l3,V).

~V operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas

a títulos ou valores, exceto quando relativas a saída~
de mercadorias a consumidores finais ( art.15.§12) ",

"I - resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços de
seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicávels às operações e
prestações interestaduais e de exportação;

"lI - nas operações e prestações internas, salvo deliberacão
em contrdrio dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do dispo~

to na alínea n g" do item II do § 11, nenhuma una.dade da Federa.cão e~
tabelecerá, direta ou 1ndiretam~nte, alíquota inferl0r às que o Sen~

do do Federal fixar para as interestaduais; ,
"II1- nas operações e prestações interestacuaib a alíquota in

t~restadual correspondeiá sempre à parcela do trluuto atribuídd ao
~stado de origem, cabendo ao Estado de destino a tributação da d1fe
rença resultante da aplicação da aliquota in~erna;

~IV - nas operações e prestações interestaduais reallzadas di
retam~nte para consumidor final e em outras indicadas em Lei Compl~

mentar, será.apiicada, para efeitos dé cobrança do imposto, a aliqu~

ta interna."

02-SE NOVA REDAÇJ\O AO ITEM V DO ART.13 E ACRESCENTE-SE O § 12 AO
ART.15:

JUSTIFICAC;1io

"h) disciplinar a aplicação de a~1quotas nas operações e pres

tações interestadua1s.~

l!J "L .."..'CO.I.~IIICO...1o

r-ÇQMISS~Q DO SISTEMA TRIBUTARIO - ORÇAMENTO E FINANCAS

EMENDA 550385-0
pa PEPUTADO PAULO PAIM

r.-lr----------------nIYo/"vITI'lCacio------------------,

g Estado de destino não participa da tributação.

Por outro lado, do ponto de vista da admini~tração tributária

, principalmente, do ponto de vista do contribuinte, o estabelecime!!
o de variadas alIquotas, talvez diferentes em cada Estado, torna esse

mposto mUito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta v!

a reduzir o·nÚMero de alIquotas e torná-las uniformes, apesar de po
rem variar, de região para região, as mercadorias que a elas esta

ão sujeitas.

Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para
s EStados, porém, através da cooperação e participação, por isso a
ransformação das deliberações çolegiadas de impositivas para autori
ativas. Todos os benofIcios, portanto, serão concedidos po~ lei est~

ual.
Sugere-so tambõm, a su rassão das letras "a~ aRfo, di

-lI - quanto ao imposto de que trata o item 111:
-a) regular a forma como,mediante deliberação dos Estados e

do Distrito Federal, isenções~ incentivos e benefIcios fiscais ter~

sua concessão autorizada;

-b) disciplinar a aplicação das alIquotas em operações e pIe
~ações interestaduais e a respectiva repartição entre~os Estados de
origem e destino;

-c) dispor como, mediante deliberação dos Estados e do Dis
trito Federal, regionalmente, definirão mercadorias e serv~ços que
estarão sujeitos às alIquotas fixadas.~

JUSTIFICAÇÃO
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princíp10s:

1. participação do Estado de destino ~~ ~ operações ~

~estações~~1!;

2. uniformidade de alíquotas em todo o território nacional
Cp. ex., alta, média e baixa);

• 3. definição dos conjuntos de mercadorias e serviços sujei

tos aquelas alíquotas pelos Estados, de forma c~legiada e regional;
, .~. maior autonomia para os Estados e Distrito Federal conce

cederem isenções e demais benefIcios fiscais, órgão colegiado dos
t:ados apenas 05 autxlrizaria af:lJn de evitar guerras fiscais.

Com efeito, de acordo com a sistemática atual; mantida pelo

teprojeto, todos os Estados não industrializados sofrem significa
vas perdas, pois:

- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de
Estado;

- nas compras de fora do Estado, por contribuintes, mas de
rcadorias destinada~ ao uso e consumo e, até, ao ativo fixo;

- nas compras gov~rnamentais, inclusive de municIpios~ reali
fora do Estado; e

Das operações interestaduais em que a etapa seguinte não é

"",- ."••••IO/CO....ú/.uec....do --,

• Comissão do Sist-ema Tributário, Orço e Finanças

iFJt'iENDA 550383-3.
("1- 'DEPUTADO PAULO PAIM

l":'T--- TUTO/olUITlrIU;ÃO --,

r---------- 'LI..á...o/cO..llalO/.UlCOIII..lo-----------,tJ COHISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550384-1r: DEPUTADO PAULO PAIM

Comissão do Sistema Tributário, Orço e F1nanças

EMENDA 550386-8
tJ DEPUTADO fEDERAL

AUl'O.--------------
MATHEUS IENSEN

prA'UTIDO~
PMDB-PR

I

~'.'."L!D'9t06E7

~
U.To'''Unlr~A;;'O

• No art. 15, de-se nova redação ao § 69 e à alínea "h" do item
11 do § 11, suprima-se o § 79 e renumere-se os segu1ntes:

"§ 69 - Em relação ao imposto de que trata o item III:

Dê-se i aI Inea "b", do inciso II do lIrtlgo 8~, a seguinte redação:

" B-Templos de qualquer confissão religiosa. suas dependências inerentes ao exeL

creio pleno de suas lItivldades li rendas provenientes cio culto."



v-Comls~o ~ SIsternITrlbuti!irlo. Orçamento e,f]rIanças .: lQãI.

~."IJI";;;=JPMDB-PR

I entendimento paefflco da Jurisprudência" dos tribunais nacional". que

a lei complementar regulamentando disposições" constItucionais deverá .....n.r do
Congresso Nacional.

J U S·T j"j.' ". C A T I V A

Dê-se à alínea "c'O do Inciso 11 do .rtlgo 8'. a seguinte redação:

" C - patrimônio, renda ou serviços dos partidos poHtlcos, Inclusive suas fun- •

dações, das entidades sIndicais de trabalhadores e das Instltulçães de 

educação e de assistência Social sem fins lucrativos. observados os requ!

sitos estabelecidos em lei l:OIIIplelllentar~;

r.r---__------ '...~/C...laale/••C••..a. ---------,
COM ISSAO DO SISTEMA TRIBUTAR IO, ORÇAMENTO E f INANÇAS

m---------------,u,./""I'''IIU4lo----- -,

EMENDA 550388-4
~ ~~

~EPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

JUSTIFICATIVA

" o templo de qualquer culto não é apenas a materialidade do edifício •.•

Um ediffclo só é templo se o completagl as Instalações ou pertenças adequadas

àquele fim, ou se o utl I izam efetivamente no eul to ou prática reI iglosa " (AII~

mar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, pg 91).

E Inquestionável que a garantia constltulclonal é dirigida à liberdade do

exercício de culto em sua forma e expressão ampla, sem restrições de natureza a!

guma. Allberdade de manifestar reI iglão ou crença ficará sujeita à limitação e

descrlmlnação com a ImposIção de tributos sobre bens vinculados ao culto ou às

rendas de oriundas

Acatada a emenda, estarão as rendas provenientes do culto ao abrIgo da 

Imunidade, afastando-se as mais remotas ou eventuais manifestações de descrlml

nação, limitação ou Intolerância para com "os cultos de minorias", afastando

se desnecessárias peregrlnaçães ao poder Judiciário na defesa de direitos tra

dicionalmente enunciados. mas nem sempre respeitados.

rnr---------------- 1In . ' .... ITIFC.CJo---------------..:.......

~,5,SQ387-6 ••,.. _
~nstituinte JESUS TAJRA

r---------- /C II.I"lUIc••lulo---------__
~ CQMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, OnçAH5NTO E FINANÇAS ~..,.~'09, 06J87

Propõem-se pela emenda o acréscimo do te..... "federal", para afastar-se.

rs contínu~s e reiteradas Interpretações divergentes" de orgãos municipais, que

tem disposto em seus Códigos Tributários, uma ~érle de requisitos não existen

tes no Código Tributário nacional. obrlg~ndo às Instituições de educação e as

sIstência social a penosas e custosas ações ]udiclais para verem reconhecidos

os seus direitos.

Ememda ao Sübstitutivo:

In~ua~se onde couber:

Ârt. D~ãnte o prazo de vinte e cinco anos prorr~

gáveis por lei a contar do exercício finan ~.

ceiro se~uinte ao da.promulgaç2D desig Constituição, será concedido ao
Estado do Piauí a redução de c~nquenta por cento sobre as alíquotas ~os

impostps federais'cobrados nesse Estado, como fo.ma ~e incentivp ao .seu·
desenvolvimento econômico e social.

r.1r---....;---------YUT./lUnl'~'---- ,

JESUS'"T"':A"':J-R-A-----------
EMENDA.580389-2f? Constituinte

A Interpretação municipal, é merecedofa de respeito. face à redação do

vigente texto constitucjona~. ora repetido, pela defesa que se faz na área mu

nicipal, de que as Imunidad'es do Imposto Territorial e Predial Urbano, Imposto

Sobre Serviços de Qualque~ Natureza e outras. por serem de competência munlci

.pal, devem ser reguladas pela Lei Municipal e não Federal. Adotado esta Inter

pretação, advl ria o Inconveniente de dJversl~ade de conslções. requisitos e no.!.

matização. em preJulzo do funcionamento eficiente das Instituições ora prote 
gldas.

________....,.;- jEY;.~,..-=j
rnr---------- "'ldttto/ci.I••,l/au.c.....Io __..... -., r!T::-'.T6=--::l
__C_D':"'.M_I_S_S_~_O_D_O_S_I_S_T_E_MA_T_R_I_B_U_TA_R_I_O.,:•...:.O_R.:.ÇA...M...E:..H:..::f..:O_·:.E..:F...:I:.:.N:::A:::N~ÇA:"::~:-J C09t 06J87J

A lei estabelecerá as crítérios
de aplicação.dos benefícios desse

Parágrafo único

artigo.
~ala das

Depl.~~Ín-~;1lIl~

>
Justificativa

Emenda ao Substitutivo:

Dê-se o item 11 art. 14 a Seguinte redaçDo:

r;-r---------------nXTo/.lIST.,6CaCio---------------...,

~.-

11' - transmissãb "Causa Mortis" e adoção
d~ bens e direitos, que a lei definirá.

1987

Dê-se ao parágrafo )R do art. 15 do subs
titutivo de comissão a seguinte redação :

" Art. 15 .,. -

CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

iA 580390·6

,- .L•• âMO/co•••• lo/....co....Io----------
e?COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

A proposta em apreço não .se confitui numa mediQa
discriminatória do . Estado do ~~uí.considera~ o mais subdesenvol
vido E~tado da Federaçã~~ E uma forma de reparar as injustiças de
que tem sido vítima, através de tratamento discriminatário, que se
reflete ~s próximos índices com que o Estado contribui p~ra o Teso~

ro Nacional. Prova é Jsso de sua reduzida capacidade de produção
contra o que vem lutando há tanto tempo, para dar à sua população
níveis de vida e de trabalho compatíveis cem suas necessidades,

Embora sob outros aspectos, medidas protencionistas
com igual alcance já foram dadas a outras regiões, como é o caso,

.por exemplo, da Zona Franca de Manaus; justamente para dar â essa
região tão rica em potencial, mas tão pobre na sua realidade social
e humana. condições de se desenvolver e integrar-se na realidade ~

conômica e social do País.
A redução do pagamento de impostos, no percentual

indicado, muito contribuirá para incentivar, no Estado, as ativida
des econômicas ou 'empresariais, servindo de estímulo a que a pro
pria atividade individual se expanda e adquira um rítmp de desenvol
vimento reclamado pela sua população~



§ 3Q - As alíquotas dos impostos de que
tratam os ítens I e 11 não excederão os limites estabelecidos em re
solução do Senado federal e serão progressivas, no caso do ítem lI,
de modo a contribui~ para a igualdade entre cidadãos

culação de mercadorias e prestação de serviços nos casos que o an
te-projeto especifica .

Com efeito , a exigência viria gerar
grande inflexibilidade no ajustamento das a~í9uotas e dificultar
o caminho desejável de chegar-se a não incidência das operações
interestaduais • No sistema vigente , o quorum é simples e nunca
gerou qualquer problema •

JUSTIfICAÇl\O:

Part.!
cento

Nor

auTOiII-------------

Art. 21 - ••••.••••.
§2P - Na distrIbuição dos recursos do fundo de

cipação dos Estados e do Distrito federal, trinta e cinco po~

serão uestinados exclusivamente aos Estados das regiões Norte e
deste.

!..I·oNI Substitutivo, dê-se a seguinte redação ao §2P do artigo 21:

~~~~~ l pr;:~;'=:J

' .. IÚalGí/CO.. II.IO'.USSOIH••Io-~--------J ~"T"~

ttOMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E fINANCAS ~o6laz~

. ,.
EMEI:fDA 550393-1

(!JJOl\O AGR IPI NO

A tributação das heranças e doações pr!
yista no ante-projeto objetiva, além da produção de receita, contri
buir para amenizar as profundas desigualdades sociais existentes en
tre pessoas, especialmente quando decorrentes do fato de alguém já
nascer rico ou ainda de tornar-se rico em virtude de dádivas, geral
mente antecipadoras de h~rança futura.

Se assim é, alíquotas do imposto apenas
proporcionais não alcançarão o objetivo, pois são neutras quanto a es
se aspecto. Somente a tributação progressiva é capaz de produzir efei
tos extra-fiscais de correção de desigualdades desse tipo.

EMENDA 550391-4 rr-J'....'IDt--,

PMoB .

E F"INAN AS

o dispositivo sugerido visa corrigir as
graves disparidades econômicas existentes entre pessoas e classes s~,'!
ciais. Com efeit~, utilizando-se a função extra-fiscal da tributação, i
poder-seá influir para que se reduzam injustiças sociais, como as !
provocadas pela obtenção e acúmulo de grandes fortunas, muitas vezes I

decorrentes até mesmo da sonegação de impostos diretamente pelo bene
ficiário ou por seus ancestrais. A tributaçao normal dos rendimentos I
~u mesmo a tributaçao das heranças e doações nem sempre serão sufici- .
entes para produzir as correções desejáveis, daí a necessidade de um I
novo imposto que alcance apenas essas situações anormais de riqueza ~ I
cumulada e não produtiva. '

Acrescenta-se, pois, entre os tributos da
competência da União o imposto sobre as grandes fortunas.

5USTIfI CAÇÍlO
E do conhecimento de todos que a atual sistemática de

distribuição de receitas entre as Unidades da fed~ração tem acentu~·

do as distorções regionais,' favorecendo as regi~es Sul e Sudeste e
penalizando as demais regiões.

Como está redigido, o parágrafo segundo, do Substitu
tivo, beneficia diretamente Estados como Minas Gerais e paraná, ambos
com novos horizontes de potencial de rece1ta com a ampliação da base
de incidência do ICM, que incluiu os minerais, energia elétrica, co~

bustfveis e toda e qualquer espécie de serviços.
Acrescente-se ainda, que, de acordo com o texto do

Substitutivo, os Estados mais desenvolvidos são beneficiados com o
adicional do Imposto de Renda em cinco por cento e o ressarci~ento,

pe~a União, em cinco por cento do Imposto Sobre Produtos Industrial!"
zados, pela exportação de produtos industrializados, isentos do ICM.

·Nas regiões Norte e Nordeste, pelo contrário, a ampli!
ção da base tributária pouco favorece e praticamente não existe~ co~

dições 4e cobrar um adicional de cinco por cento do IMPosto de Rend«
para uma sociedade que já ~o dispõe~ renda.

O mesmo ocorre com o ressarcimento das perdas nas e!
portaç~es de produtos industrializados, porque essas duas reqi~es pau
co exportam tais bens, ficando esse benefício concentrado na~ regides
Sul e Sudeste.

Esse posicionamento é sustentado com as estatfsticas e
com as projeções realizadas por entidades'das mais réspeitadas nesse
Pais.

EMENDA.. 550392-2l!1 aUTO.

r= CONSTITUINTE AN,ONIO MARIZ

.---------- I'LI.áIUO/COIlIIa1o/.YlCOMI••Io---------_J: COMISSlIo DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E F"INANÇAS p:r;;;,'."~'ov06J87

Assim, o percentual de vinte por cento destinado exclu
sivamente aos Estados do Norte e Nordeste, não atende ao espírito de
correção das distorções que deve nortear a reforma tributária const!
tucional.

.'
...",.--------------TUTO'''UITI'ICAÇio----------------,

JUSTIFICAçllO

Não se justifica o quorum qualificado
de doi!! J:e.Eç~s Ea;:a _~_f~x.!lçã~ das _a!.!qul?ta~ do imposto sobre cir-

Altere-se a redação do ítem lI! do art.
13 do substitutivo da comissão para a següinte :

.. Art. 13
111 - Renda e proventos de qualquer na

tureza , exceto os de aposentadoria e os rendimentos do trabalho i
guais ou inferiores a dez salários mínimos "

.....--------------fUfO/.lUI1'I'lC.do--------------.......

....----------.LuáIUO/co.....lo/luac:OM'••lo------- _
f=COMISSl\O 00 SISTEMA TRIB. ORÇAMENTO E fINANÇAS.

EMENDA 550394-9
tJCÓNSTITUINTE ANTONIO MARI;"TO'

de que tra
as alíquotas

exportação".

Dê-se ao § 6Q do artigo 15 do substitu
tivo da comissão a seguinte redação :

n Art. 15 .••.•..•.

§ 6Q - Em relação ao imposto

do Senado Federal estabelecerá

prestações interestaduais e de

ta o ítem 111 resolução

aplicáveis às operações e



aUTOJli'-------------

JUSTIFICAÇIlO:

A emenda objetiva excluir da.tributação
do imposto de renda, os proventos da aposentadoria e os rendimentos •
de pessoas de reduzida capacidad~ econômica. Realmente, do ponto de
vista da justiça social, é de todo injusti~icável, tributar-se aquele
mínimo indispensável à manutenção das pessoas, impondo-se assim, o e!.
tabelecimento dessa garantia constitucional.

O percentual de
configura vinculação de despesa
Substitutivo.

EMENDA 55Q397-3e: JORO AGRIPINO

cento objeto da letra Pc"
, fato condenado pelo próprio

~'UT"'=:J• PMDB

JUSTIFICAÇAO

!J

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 28:

:aUfN----- _

JUSTIFICAÇAO

O nobre relator houve por bem excluir o inciso 11 do
aft. 55 na foram aprovada pela Subcomissão específica, sob o argume~

to de que caberiã ao legislador ordinário julgar a sua conveniência.
Ocorre que o legislador ordinário não poderá ir~ do que dispõe c

texto constitucional. Se no texto está prevista a pena de multa, não
será possível ampliar até a punição de inabilitação oara o exercicfo
de função, emprego ou cargo público, inclusive de natureza eletiva na
lei ordinária, sob pena de ser considerada inconstitucional.

Acrescente-se ao art. 50 do Substitutivo:

~

Dê-se aQ art. SS a seguinte redação:
Art. 55 - Verificada a existência de irregularidades

ou abusos, o Tribunal de Contas da União aplicará aos responsáveis as
sanções previstas emlei, que estabelecerá, dentre outras cominações:

I - Multa proporcional ao vulto do dano causado ao p~

trimônio público.
11 - Inabilitação para o exercício de função, emprego
ou cargo público, inclusive de natureza eletiva, pele'
prazo de cinco a quinze anos.

.,..,.--------- 'LIÚMO/CO..,.'lo/ll,JlcOllllllo- --,

• OMISS/lO DO SISTEMA TRIBUTARIa, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580398-1
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§3 P - A alocação de recursos deverá obedecer ao crit!
rio da proporcionalidade direta à população e inversa à renda Pper c~

pitaP, excluindo-se as despeas com:
a) Segurança e Defesa Nacional;
b) manutenção dos órgãos fede;ais sediados no Distrito
Federal;
c) Poderes legisaltivo e Judiciário; e
d) divida pública.

O relator suprimiu o § 3P do Anteprojeto da subcomi~

slo que estabelecia o critério da proporcionalidade na alocação dos
recursos orçamentários. A supressão pura e simples do critério adot~

do no Anteprojeto elimina a possibilidade de correção das distorções
e desequilíbrios regionais.

A emenda visa restabelecer o texto original da Subc~

missão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

_________ 'LlÚIlilO/C"II.lo'IUICO.I"Io~- _

~OMISSRO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANCAS

'EMENDA 580396-5
~ JORO AGRIPINO
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No Substitutivo, dê-se a seguinte redação ao inciso I do artigo 20:
Art. 20 - A União entregará:
I - da prodyto da arrecadação dos impostos sobre a ren
da e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e quatro inteiros e cinco
décimos por cento, na forma seguinte:
al vinte e dois por cento ao rundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios.

I - ..., ....

11 - ••••• ,

111 - •••••

IV - ••••••
V - ..

VI - a requisição de informações e a realização de au
ditorias contábe~s nas empresaS'e entidades privadas que estejam en
volvidas em transações com órgãos da administração pública, direta ou
indireta, autarquias, empresas de economia mista, fundações e entid~

des mantidas pelo poder público.

JUSnFICAçAO

()

JUSTIFICAÇRO
A elevação do percentual de. distribuição do fundo de

ParticiPação dos Estédos e do Distrito Federal justifica-se pelo
principio de descentralização do Poder Político e Administrativo da
União para os Estados, traduzindo os anseios da sociedade brasileira
de ter mais próximo de si a decisão sobre o que deve ser gasto, para
quem e com que finalidade.

Da elevação de três inteiros e a ,cinco décimos por ce~

to, aqui proposto, é constituido da parcela de dois por cento que a
União destinaria às suas próprias instituições citadas na letra PcP

do mesmo inciso, acrescido de um inteilo e cinco décimos por cento
Dei~itindo, assim, maior equilíbrio na distribuição das receitas e~

tre as·três es'e~~~r~mentais.

A fiscalização levada a efeito pelos Tribunais de Con
tas tem encntrando sério óbice na impossibilidade legal de proceder
auditoria contábil nas empresas privadas que negociam com o Governo.
Existem inúmeros casos em que a apuração de irregularidades evide~

tes resultarm inconclusas devido à ausência do permissivo que perm!
tisse a investigação no âmbito, dessas empresas.

Do modo como está disposto no art. 58 do Substitutivo
a Jei ordinária não poderá ampliar os poderes do Tribunal de Contas
da União, em matéria de controle e~erno já que estatuiu a abrangê~

eia desse controle. Assim, entendo necessária e imprescindível a i~

serção do inciso proposto.
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JUSTIFICAÇ"O

Do lado financeiro, o benefício somente atenderia os
Estados industrializados, e por Que não dizer, basicamente o Estado
de Silo Paulo.

~'AIlTIIl0:0
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JUSTlfICAÇ"O

Impõe-se um Sistema de fiscalização de Contas,organizado e~

graus, embora fique à legislação ordinária essa tarefa ordenadora. O i

largamento das atribuições do Tribunal de Contas da União ofende, ine
gavelmente, ao princípio federativo e é necessário o fortalecimento f:
nanceiro, administrativo e político de Estados e Municípios.

Não ~e admite, por outro lado, que certas contas escapem aI
poder fiscalizador exercido pelas casas legislativas. Diante do quadrl
atual, há de se concluir que a fiscalização é altamente deficiente.

Imperioso se torna que a Carta Magna tenha em seu texto a
linhas mestr~s desse sistema, tal como se propõe agora.

No anteprojeto do Relator da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e finanças, insira-se, após o 48, o seguinte artigo, renume
rados os demais:

Art. 49. Fica instituído o Sistema Nacional de Fiscalizaçãc
de Contas, organizado em graus, para controle e fiscalização financei
ra dos 6rgãos da Administração direta e indireta da União, dos Esta
dos e dos Municípios, exercido pelo Tribunal de Cantas da União,com r~

ferência aos organismos federais; pelos Tribunais de Contas dos Esta
dos, relativos aos organismos estaduais e pelos Conselhos ou Tribunai~

de.Contas dos Municípios, relativamente a entes municipais,independen
temente da origem dos recursos aplicados pelos ordenadores de despesa.

JUSTIFICAÇSO

Ora, há de se convir que esse dispositivo também fere as A~

sembléias Legislativas e Câmaras Municipais.
Por outro lado, há de se salientar toda a tendência da As

sembléia Nacional Constituinte tem ocorrido no sentido de preservar e
fortificar e até ampliar a existência independente, embora coordena
da, dos Estados da federação e dos seu~ quase quatro mil e duzentos
municípios •

A disposição fere, de modo frontal, a autonomia dos Estados
federados e dos munic!pios, a um s~ tempo. Trata-se de medida centra
lizadora e que, de modo tão claro, vai mesmo contra a própria Federa
ção. A União, através do Tribunal de Contas estaria a ingerir nos Es
tados e munic!pios e não custa deixar de lembrar que esse dispositivo
esvazia os Tribunais estaduais cuja competência é fiscalizar contas,'
como igualmente deixa sem propósitos os Conselhos de Contas dos I~uni

c!pios ou Tribunais de Contas dos Munic!pios e dos Estados, e os exi~

tentes Tribunais de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro e de São

Paulo.

.!J

.
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Estas são as razões pelas quais proponho a
do parágrafo IV do artigo 15.

• • 'LlItÚll/COIIIJllo/euKDII1I1Io --,

OMISS"O DO SISTEMA T~IBUTARIO, ORÇAMENTO E fINANÇAS

~

Suprima-se o inciso 11 do artigo 20.
JUSTIF1CAÇAO

l!F .Lllla..o/co.n••lo/.uecO ...lllo
c:OMISS"O 00 SISTEMA. TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Criar adicional de imposto já instituido é uma distor

çlo de qualquer sistema tributário, para não dizer uma aberração.
Adotar adicional de Imposto para esfera de governo d!

ferente daquela da qual esse imposto pertença, é uma distorção ainda
_aior, ferindo principios defendidos pelo pr6prio sistema que estamos
pretendendo adotar.

O adicional do Imposto de Renda para ser cobrado pelos
É~tad~s e pelo Distrito Federal, além de r.onfigurar distbrções .ao si~
tema tri~tário, é uma impropriedade do social, aumentando a carga

. tributária sobre todos os setores de economia, principalmente sobre
'0 trabalho assalariado. Além de ser ~mpr6pria, é injusta.

Quanto ao aspecto de natureza financeirá, esse instr~

.ento 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 f!
deradas, agravando as disparidades regionais, caminhando em sentido
contrário do Que pretende-se com adoça0 de um novo sistema tribut!
rio.

° sistema tributário, ora em discussão, amplia substa~

cialmente a base de incidência do imposto Sobre Circulaçllo de Nercad~

rias, de competencia estadual, Que incl~i, os atuais Impostos Sobre
Serviços de Qualquer natureza, sobre Comb~stíveis e Lubrificantes, s~

bre ,Energia Elétrica, s~bre Transportes, sobre Serviços de Transporte
Rodoviário Intermunicipal e Interestadual e sobre minerais.

Por outro lado, a distribuição das receitas, pela
Uniao, através d~ fundo de Participação dos Estados e do fundo de Pa~

ticipaçlo dos Muoicípios, contempla o equilíbrio tributário entre as
três esferas de governo, sendo redundante à criação de tal instrume~

to.

~~DA .550399-0
íõAõ=ÃGRIPINO

,-
'~A 580400--1
'I~RIPINO

Na realidade esse dispositivo concore para o agravame~

to das disparidades regionais, concentrando, na região Sudeste, mais
de setenta e cinco por ~ento do benefício.

Oessa forma, em defesa do equilíbrio das receitas en
tre as regi~es, proponho a retirada do inciso 11 do artigo 20.

EMENDA 550403-1·
~constituinte JOSE DUTRA
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Adite-se à Secão VII "Das Disposiç~es Transitórias· do SUBSTITUTIVO:

",.,.--------------TUTO/"uSTI'ICACiO---------------.,

No anteprojeto do Relator da Comissão do Sistema Tributári~

~rç!.ento e_Finança~~_suprima-seo inciso V do ~r~igo SO.

-Ficam assegurados-os incentivos fiscais atualmente
concedidas pela Zona franca de Manaus pelo prazo
de trinta anos".
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JUSTIFICATIVA

~ ADIT!VA

do
que

apl!
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" A União aplicará anualmente, durante 3Q anos consecutivos, p~

ra desenvolvimento da Amazônia, importância não inferior a
cinco·por cento do produto_da ar~eC2dação dos impostos sobre
renda·e-~oventos de qualquer natureza e sobre produtos lndu~

tria1!zados.
PARAGRAFO ONICO - Lei complementar,à vista da população e
território, estabelecerá os percentuais desses 1ecursos,
.caberão a cada unidade federada,bem como a forma de sua
cação·.

Não estamos pedindo muito. Não queremos prejudicar'
ninguém e, muito menos, qualquer Estado-.embro da federação. Estamos

_pedindo o mínimo diante do abandono a que fomos relegados no curso'
de'quase toda a nossa hist6ria. Não queremos atrapalhar ninguém. Só
queremos que não atrapalhém a nossa destinação de progresso e' d~

senvolvimento, para, com isso, nós amazonense podermos dar uma pa!.
cela de contribuiçDo expressiva ao processo de desenvolvimento do
pais.

Confio no espIrito p~blico de meus eminentes P~

res, para que se possa ver esta modesta proposição cristalizada no
texto da futura constituição brasileira.

Inclua-se, nas Disposiçftes Transitórias do SUBST!TUT!V01o seguinte a!.
tigo:

No campo mineral a riqueza amazônica não fere essa lInha de
grandeza. Possui um vasto manacial de ~INERIO DE fERRO na Serra dos

Não se pode negar que, durante o regime autoritário que dom! .
nbu a nação por vinte anos, o governo federal,graças à visão do Pr~

sidente Humberto de Alencar Castelo Branco,' acenou com uma luz no ~
do do túnel, in~icando um rumo novo para o desenvolvimento da Amaz&da.

Ai está a SUDAM- Superintendência de Desenvolvimento da Ama
zônia, que não rendeu, até hoje, os efeitos desejados, em razão da
imensidão da área sob sua J~~isdição e, paralelamente, em face de sua
frágil estrutura de acompanhamento dos projetos econ6micos 'aprovados
pelo seu Conselho de Administração, fate que permitiu ~ prática de !
n~meros crimes contra a economia regional; no outro ·frontn nós enco~

tramos a SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus,que se
ocupa mais do desenvolvimento da Amazônia Ocidental, que tem sido v!
tima de terríveis retaliações praticadas contra ela pelo próprio G~

verno Federal, com que resultou chamuscada a fIlosofIa básica que no~

t.eou a sua criação através do decreto-Lei nS! 288, de fevereiro de 1967,
portanto há vinte anos atrás.

Outros investimentos de menor porte foram fe!tos na A1B2D'1!a pelo
Governo Federal nos anos passados. Tudo isso, entretanto,é uma gota·
d'água no oceano diante da imensidão que envolve a Amazônia, hoje com
aproximadamente 16 milhões de habitantes, com ~m vasto pontenc!al 2
saber.

A ninguém é dado desconhecer que o desenvolvimento nacionál
resulta comptometldo, em parte, como consequência das condenáveis di~

paridades que existem, desde o nosso descobrimento, no processo de d~

senvolvimento das várias regiões do pais.
Esse tratamento diferenciado que o governo federal tem dispe~

sado às regiões que integram o nosso país, tem proporcionado que o
Sul e o Leste experimentem um desenvo~vimento acentuado, ccmo profun
dos reflexo~ positivos na nossa economia, enquanto que regiftes.como a
A~azdnia, com um potencial extraordinário de riquezas, permanece á~
gem de um desenvolvimento vigoroso, por absnluta falta de recursos des.

.tinado~ .a wvesUmenJ;os nos. seguime:ntQS:llI1r!s'!llIp[)rtal1~!l.s·:de .s.!'ã ecitiíf .
mia.

...---------- 'UdAta/COWlldo/.u.CDlUlllo _
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EMENDA 580404·0-
f:const~bu!nte ~~SE DUTRA

A Zona Franca de Manaus, instituída pelo Decreto _
Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1~67, constitui-se, hoje, no mais
poderoso mecanismo de desenvolvi;ento q~e possui a Amazônia Dcide~
tal.

JüSTfrlliffvA

Trata-se de um projeto federal inteiramente vitor!
oso, não só pelas repercussões sócio-econômicas que ele representa
a nIvel de desenvolvimento regional, mas, sobretudo, pelo seu sign!
ficado na contextura desenvolvimentista do paIs.

A expressão numérica desse projeto reflete,com cl~

reza meridiana, a sua importância para o desenvolvimento nacional ,
senão vejamos: possui 3~S projetos implant~dos e 62 em implantação,
com cerca de 70.000 empregos diretos. O índice de n~cionalização dbs

produtos fabricados na Zona Franca de Manaus se situa na média de
75%, com o que se demonstra e prova ~ue não estamos apenas aperta~

do parafuso, co~ muitos brasileiros ainda pensam, valendo assinalar,
por exemplo, que na área de fabricação de telev~sores preto e bra~

co atingimos o !ndice de ~8X de nacionalizaçla enquanto que na irea
de fabricação de televisores a cores nos sltuamos na faixa de ~3X de
nacionalização; na áréa de rádios portáteis estamos também com Ind!
ce de ~3X de nacionalização e na área de motocicletas já atingimos o
percentual de.96X por cento de nacionalização.

O faturamento estimado da Zona Franca de Manaus p~

ra o corrente ano 1987 se situa na faixa de US$6.922.S61.000,OO( qu~

tro bilhões, novecentos e vinte e dois milhões e quinhentos e quare~

ta e um dolares), o que é significativo para um projeto que completa
a sua segunda década de existência. No mais, vale destacar que, na
composição de um ptoduto, em termos de custos de componentes,para c~

da dolar importado, são agregados mais três dolares, em valor FOB ,
adquiridos no paIs; no que toca ao faturamento global da atividade
industrial da Zona Franca de Manaus implica dizer que para cada
US$ 1,00 importado são agregados, em valor, mais US$ 7,00.

Nãõ bastassem esses n~meros-para' refletir o quadro
de importância da Zona Franca de Manaus para o Amazonas e para a Am~

z6nia Ocidental, é importante ainda sublinhar que o polo comercial C!
prega ~erca de 50.000 trabalhadores e o setor de turismo conseguiu ~

trair para Manaus, no ano de 1986, cerca' de 260.000 turistas,q~e si!
balizaram uma receita expressiva a n!vel de ICM para que o governo
estadual pudesse implementar as obras sociais reclamadas pelo nosso
povo.

Esta é a Zona Franca de Manaus que queremos gara~

tir, constitucionalmente a sua existência e, no mesmo passo, asseg~

rar a concessão dos incentivos fiscais que hoje ela oferece, como
mecanismo de atração aos investidores de outros centros do país e
do exterior a nossa preocupação, nesse sent~, reside n~ fato de

que a Zona Franca de Manaus-representa hoje aproximadamente 70% da
econômia amazonense, daí a sua importância que vive agora lado a la
do com a nossa preocupação no sentido de mantê-la não s6 por uma
questão de desenvolvimento daquela imensa região, mas, especialmen
te, por uma questão de segurança nacional.

Disse o Preside~e JOSE SARNEY que, "quem possui a
Amazônia não pode ter medo do futuro" manifesto aqui a minha conco!.
dAncia com o nosso Presidente, mas é preciso explorar racional e ~

conSmicamente a Amazônia, para que ela possa/na essência, continuar
representando a esperança de redençã~ de nosso país. E a Zona Fra~

ca de Manaus simboliza exatamente o início dessa ocupação econômica
que pretendemos realizar no extremo norte do país.Por isso a nossa
s~plica no sentido de se garantir,constitucionalmente, a concessão
dos incentivos fiscais que ela oferece no momento.

Mostra a história mundial que as grandes revolu
ções começaram pelo Norte. Napoleão, quando dominou a França, com~

çou esse domínio pelo Norte. Hitler dominou a Alemanha também com~

çando pelo Norte. Nós do Amazonas, no final deste milênio e no com~

ço do futuro vamos começar a grande revolução econômica deste país,
começando-a pelo norte e alastrando-a por todo este imenso pais. Só
nessa época é que começaremos a pagar a terrível dívida externa que
nos atormenta.Serão portanto as riquezas minerais, florestais e h!
dricas que vão redimir este pais. Este é um vaticio no qual acredi
to, com a fé inabalável que comanda a minha vida e que me autoriza
• acreditar no futuro ~randioso do Brasil.
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Carajás, no Estado do Pará, com aproximadamente 18 bilhões de tonela
das, o que representa a maior concentração mundial desse mInério com
~lto teor; desf~a-de üm ~tencial de cer~e 4 bilhões de tonel~

de BAUXITA, situada nos municípios de Paragominas e Carajás, signif! 
cando uma das três maiores concentrações mundiais nesse setor;é_ d~

tendora de cerca de 1 bilhão de toneladas de MIN~RIO DE COBRE no m~

nicípio de Carajás, representando a maior jazida do pa!s;tem, de !
gual modo, a maior reServa de CASSITERITA do país, situado no rio P!
tinga, no-8mazonas, e em Rondônia; é detentora da segunda maior r~

serva de MANGANES do país, com cerca de 100 milhões de toneladas, s!
!tuada na Serra do Navio no Amapá e na Serra de Carajás no Estado do

Pará; guarda, nas entranhas das suas terras, ainda, uma das maiores
-reservas de NIQUEL, com aproximadamente 120 milhões ~e toneladas, s!
tuada no Araguaia-Xingú, no Estado do Pará e finalmente possui -a m~

ior reserva do mundo em NIOBIO, com cerca de , bilhões de toneladas,
situada no município de SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, no Estado do Amaz~

nas, para não falar nas imensas reservas de OURO, ZINCO, CHUMBO, C~

BALTO, MOLIBIDENID, TUNGSTENIO ,TAtlTALO;CAl.l.IN,CA1OIRIO E OlAMANTES, que se
fazem mais sentir no Território de Roraima.

Nio fosse isso suficiente para retratar a importAncia da Am~

zônia, na atual conjuntura econômico-financeira, para desenvolvimen
to do país, é válido ainda assinalar s recente descoberta de PET~

lEO no Amazonas, que, numa primeira estimativa, já se chega a uma r~

serva de aproximadamente 20 milhões de barrís deoóleo,com uma vazão
diária de 950 barrís e 22 mil metros cúbicos de gás associado, além
de uma reserva de gás não associado, situada no Rio Juruá,no Amaz~

nas, com aproximadamente 20 bilhões de-metros cúbicos.
A ZONA FRANCA DE MANAUS, situada na capital amazonense, in~

tituída pelo Decreto-Lei ng 288, de 28 de fevereiro de 1967, const!
tui-se, hoje, no mais poderoso mecanismo de ~envOIYimento colocado

8 serviço do Amazonas e da AmazÔnia Ocidental. Tra~a-se de um projeto
federal inteiramente vitorioso, não s6 pelas suas repercussões S9cio
econômicas a nível de desenvolvimento regional e nacional, mas, sobr~

tudo, pela sua importAncia para a segurança nacional.
A expressão númérica desse importante projeto retrata, com

clareza meridiana, a sua importAncia para o desenvolvimento brasile!
ro no Norte: são '95 projetos industriais implantados e 62 em implant~

ção, que proporcionam cerca de 70.000 empregos. O índice de nacion~

lização dos produtos industrializados na Zona Franca de Manaus chega
à 75%, em média, jã que, em alguns segmentos desse processo industrial
Já atingimos índices de nacionalização mais alto, como acon~ece nos
televisores/com ~8X, nos rádios portáteis, com ~,s e nas motocicletas
com 94%. -

O faturamento estimado da Zona Franca de-Manaus para o corre~

te ano de 1987 se situa na faixa de US~4.~22.S41.00D,OO, número esse
que é absolutamente significativo par~' um projeto jovem que -completa
• sua segunda década de existência e vive com seus próprios recursos,
Já que nDo recebe nenhuma importAncia do governo federal para a sua
lIanutenção.

No mais, importa sublinhar que, na composição de um produto
fabricado na Zona fr~a de Manaus, em termos de custos de componentes,
para cada dolar imporcádo do país agregados mais três dólares. No que
pertine ao faturamento global da atividade industrial, implica dizer
que, para cada dólar importado do exterior, são agregados, em valor ,
.ais US$ 7,00.

No setor comercial, a 20NA FRANCA DE MANAOS emprega cerca de
50.000 pessoas e o setor d~ turismo.consegu!u ~~ra!r cerca de 240.000
turistas, naci~nais e estrangeir~s~ com resultados expressivos para a
~con6mia amazonense.

Esta, em slntese, é a flossa Amazônia. Apesar de toda essa r!
queza desenhada nesta modesta justificativa. somos UII povo Robre, s~

frido, bumlihado e vitima das mais torpes injustiças.
Tudo isso, entretanto, decorre de enorme disparidade que exi~

te na dlvisDo ~os recursos públicos, especialmente daqueles destin~

a investimentos. Esses recursos, na sua maioria, são canalizados para
as regiões mais ricas do país, em detrimento da Amazônia e do Nordes
_te. Por essa razDo as nossas riquezas estão dormindo no nosso solo,sem

• explorac;;ão,portanto sem nenIuna finalidacle econêlmica.E,por isso,cont1ll1J8lOOS ~rem
~rB mão" implorando e mendigando as migalhas que sobram do orçame~

to nacional. Isso porque nDo possuímos força Polltica capaz de press!
_~n8r o iãÕ;~;nO~federal a nos olhar com respeito que merecemos.

Não é dificil demonstrar essa disparidade existente entre as
regiões mais ricas e a Amazônia. Basta tomarmôs ;s números de 198' p~
ra vermos que, nesse ano, o PIB "per capita" de São Paulo era o dobro
do PIB do país, isto é, US$4.100 e o-do Rio de Janeiro era 70: sup~

rior ~ média nacional, isto é, US$3,lDO. Com certeza,nos ultimos anos,
esse quadro se agravou posto que nDo nos foi permitido reduzir a .dif~

renç~então existente. São Paulo e Rio de Janeiro, juntos, encara~ 70Z
do produto industrial do país, 50S dos serviços e 40~ da população u~

bana, num processo de concentração econômica que é absolutamente pr~

judicial ~s regiões mais pobres e absolutamente perigosa do ponto de
vista social~

Não somos, de forma alguma, contrários ao desenvolvimento dos
IE~tados de São paulo e Rio de-Janeiro ou de qdalquer outro Estado da
Feder~ção. O que n6s pretendemos e queremos/agora ê que a nova Const!
tuiçDo nos assegure os direitos indispensáveis para que nós da ~mazô- .)
nia. também, possamos nos desenvolver. Mas queremos que o nosso dese~

volvimento se efetive numa velocidade muito maior que a dos Estados r!
cos, justa~ente para que possamos, num tempo não muito distante, dim!
nuir essas enormes disparidàdes regionais e, com isso, possamos dar
ao Brasil uma resposta muito mais efetiva ém termos de desenvolvimen
to nacional. E temos tudo para isso. s6 nos está faltando os meios c~

pazes de viabilizar essa nossa sagrada aspiraçlo
E imperioso portanto que, se estabeleça aa nova ConstituiçDo

a garantia de se transferir para a Amazônia, anualmente, pelo prazo
de 'D anos, importAncia equivalente a 51 da receità do IR e IPI, Ju~

tamente para que, com esses recursos, seja possível a implementaçlo
de metas capazes de viabilizar a exploraçDo das nossas riquezas que
dormem no nosso solo. E, além disso, para permitir a realizaçDo de
obras absolutamente necessárias l consoli~açlo de nosso processo . de
desenvolvimento.

Esse investimento, respeitado o ligit~ que caberá a cada uni
dade federada da Amazônia legal, deve ser coordenado e D~ientado p~

la SUDAM, em absoluta sintonia com o programa de governo de cada E~

tado ou Territ6rio dessa região.
Com esta proposta se pretende nlo só restabelecer o que se

continha no artigo 1~~ da constituição de 1946, qUCk~isava a execuçãO
do plano de valorizaçio econômico da Amazônia, assegurando ?% da re~

da tr1butária nacIonal, mas ampliá-lo para 5%, .vez que a-Amazônla,40
anos depois, ê completamente diferente e- cárece, portanto,de maiore~

recusos para atingir o nível de desenvolVimen)& reclamado pelos am~

zlinidas.
Entendo, Senhores constituintes, ~~, que nDo estamos

reclamando nenhum absurdo. Estamos Silll, rec1anando,em nooe do I\bm. d!.l1!gIi!o

e do país, o mínimo ne~~ssário p~ra que possamos, em tempo nDo muito
distante, transformar o nosso sonho numa realidade palpável.

Confiando no espírito público e no patriotismo dos Senhores
Constituintes , que com certeza vêm na Amazônia uma das grandes esp~

ranças nacionais, espero que a presente proposta receba a devida ~

provação, para sua inserção no futuro texto const~tuciDnal.

EMENDA SS040S-8 .1110.-------) m=pMD••B-.....CE?
~eonstituinte MAURO BENEVIDES _ ~ ~

r--- .&.adlUO/eOWd.lo/.uaco..... _

l!J V- Canissão do Sistema Tri~tário, Orçamnto e F1nanças

f':'I--------------T....~....."...cl.--------------_;

Inclui Parágrafo Único ao Artigo 61

§ Único - é vedada as trans~erências de poupança de R~

giões com indicadores econômico-sociais in~~

riores à média nacional para outras de maior desenvolvimento.

3UST:IFICArIVA

Atualmente as Agências bancárias, especialmente da rede

privada, se constituem em verdadeiras bombas de sucção de recuraos



v· ComIuio do 8IIItema TIIIut6do, Orçamento e F1nInça • 109

de regiões periféricas, como o Nordeste e a Amazônia, para aplic~

ção em áreas de maior concentração de renda com finalidades espec~

lativas, agravando as dificuldades decorrentes do baixo nivel de

Poupança endógena das regiões menos desenvolvidas e ampliando as d~

slgualdades regionais.

tação e/ou movimentação dos recursos da UniãQ, nas areas de suas j~

risdições.

Assim sendo, apesar da missão que lhes foi. confiada de

promoção do desenvolviment~ de áreas menos desenvolvidas, os Bancos

Federais Regionais têm-se defrontado com injustificável carência de

recursos para consecução de seus objetivos.

'UIl'ÁAfO/COlllllio/''''COIUllio 1 ~D&T"~
tcOMISSAO 00 51ST. TRIBUTARIO,ORÇ:' E-f~NANÇAS.~ ~UBCOMI~J ~6~
r,SIlO.OE TRIBUTOS. PARTICIPA AO 1;j..,p,~IAf.~G~.r=A:..:O""_",O,,,E:......:.R:.:E::.N:.:D::.A:.:S;.......~ -.

~_5S04(jfH:l ....._.__
f!JêOJ1Sti tuinte MAUBO BENEVIDES

,..... -,-__ ruúlUl/COtUllio/oUlleo••do· •

(!J V - canissão do Sistemà Tributário, elrçlm!nto e Finanças
-~ ..

I:PM'''''TIOOUPMDB-CE

EMENDA 550408-2
t! DEPUTADO NION ALBERNAZ

auTolI-----------_--

Acrescenta Parágrafo ao Artigo 62.

§ ~I - As instituições financeiras oficiais é assegurado

o acesso a todos os instrumentos de mercado fin~

ceiro de que desfrutam suas congeneres do setor privado.

.JUS~J:FJ:CA"J:VA

Inclua~se onde couber.
Art. Os Governos Estaduais definirão percentual das

suas receitas cdrrentes para o Setor Minera~

como incentivo ao fomento, prospecção, pesqui
sa, lavra e tecnologia mineral •

Ao contrário de alguns Bancos privados que dispõem de JUSTIFICATIVA
acesso a todos instrumentos financeiros, o que permite uma atuação

em fGrma de conglomerados, os Bancos oficiais, particularmente o B~

co do Nordeste do Brasil e o Banco da Amazônia, sempre tiveram obst~

culizado o acesso a diversos instrumentos dos mercados monetário, de

.crédito e de capitais, o que os deixam em situação desfavorável em

relação à disputa por oportunidade de negócios.

9~~~~7~

O fomento, a prospecção, a pesquisa, a lavra e a
tecnologia mineral constituem o componente imprescindível à
afirmação e desenvolvimento da atividade minerária, que, por
suas peculiaridades, reclamam especial tratamento •

Impõe-se, portanto, fixar no plano constitucional'
diretrizes que assegurem os recursos indispensáveis ao pleno
desempenho no Setor.

~, ~ois, Jiante da crescente_necessidade do provi
mento de bens minerais, no sentido ~e garantir a soberania na
cional sobre os recursos minerais do país, que formulamos e
encaminhamos a presente emenda.

~....:r:J
I o I .COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO OR

.",. nnG/.lusn'acaçio--------------,----,

..,., .L ••.I:-O/cO_llllo/IUlCOIAldo-----------,

E'!t1ENDA _55040'-;1 .....-------
l!J DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ .

EPMi'..·TIDOCJPMDB-CE
EMEtfljÁ:~ .....

EU. Constituinte MAURO BENEVIDES------------------------

Acrescente~se onde couber o seguinte dispositivo:

Dá nova Redação ao Artigo 66

ART ••• A União, limitará a dotação orçamentária para
.1li~ares ~ equivalente percentuais aos recursos
'rais destinados à Educação ou Saúde.

gastos
Fed!.

Artigo 66 - A execução financeira do Orçamento da União

será efetuada pelo Tesouro Nacional, tendo

como agentes pagadores o Banco do Brasil S.A. e, nas áreas de sua

respectiva jurisdição, os Banco~ Regionais Federais.

PARAGRAFO ONICO: Será de 20X o percentual máximo a que se rere
re o CAPUT deste artigo.

JUSTIFICAÇAO

.JusrXFXCArXVA

Na legislação atual os Bancos Federais Regionais são c02

~iderados apenas auxiliares, não lhes sendo dada oportunidade ná ca2

.Temos hoje um PaIs, com imensas potencialidades, mas
também com imensós'problemas a serem resolvidos.

Nosso deflcit habitacional chega, as milhaes de mora
dIas, a Educação carece de recursos Pêra poder funcionar mini
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r="!'"--------------TUTO/"lUSTI'ICAIiÃO-----------------.

.1"0.----------'._--

éxclui-se o poder conferido, no substitutivo aos
órgãos do Ministério da Fazenda para cobrança judicial dos ~rédi_
tos da União.

~ de manifesta inconveniência, e sem par no Direi
to Comparado, que os órgãos do Ministério'da Fazenda, ~ue parti
c5p~~ do lançamento tributário, constituição do título executivo
~ c~brança extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa' de seus
:~os, através da~ medidas coercitiv.~ do processo de execução.

Ja nes~a fase das medidas tendentes' à satisfação
dos créditos da União deve prevalecer a visão normativa do fenô
meno tributário, própria à instituição afeita à ob~diência à
Constituição Federal e à lei de modo geral - o Ministério Público
Federal. .

. Ademais a cobrança judicial dos créditos tributá-
rio& da União é apenas um aspecto da representação judicial da
Unj§o, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo, ao Ministério Público Fe
deral. (arts. 102, parágrafo 59 e 103).

. Além da inconveniência antes referida, o disposi-
tivo emendado abriria exceção à unidade da defesa da União, com
vidente prejuízo para sua coordenação.

J U'S T r F I C A T I V A

Fmenda modificativa ao art. 13, parágrafo 32, do
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças.

r:"T ~ 1'I.to/..u.,l'jc..Cio-------------_+

o a~t. 13, parágrafo 32, do Substitutivo da Comis
são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças terá a seguinte
redação: "A cobrança extrajudicial de créditos tributários da
União cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda."

r:-r--------- .Lc.ilUO/COIl.sllo/luuO.,"âcI--------'--.

MISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇk~NTO E FINAN AS.

EMENDA 550411-2
(:J DEPUTADO FIRMO DE CASTRO

pr-....""SlO--,
PMDB J

&UTOl'l.-------------

Dê-se ao § 12 do Art. 28 a seguinte redação:

mamente, o Sistema de Saúde e Previdência Social estão prat!
c~mente falidos, com a nossa população .infestada de doenças e~

demicas e pouco assistid~ pela p~ev~dência. E neste contesto ,
que a realidade- coloca o,~o~so País.

Com essa rêalidade, a limitação dos gastos militares,
reveste-se de fundamental importância, pois "não podemos sacr!
ficar as necessidades básicas de nosso povo em troca de mais
armas e mais soldados que historicamente, com raros momentos
de exceção. foram utilizadas para·.reprimir os ansÍlios democ~

ticos da sociedade e violentar a consciência nacional.
Um País com milhões de menores abandonados e milhões de

fimintos não se pode dar ao luxo de ter as maiores e mais bem ar
madas Forças Armadas do cont~nente.

Para que i~to seja efetiyamente acatado e implantado,
é necessário'além de limitarmos o orçamento militar do País, vi~

cuIa-lo oa orçamento aplicado a educação 6U a saúde, pois assim
garantiremos constitucionalmente a prioridade para os setores
sociais,. no orçamento da União.

EMENDA 550410-4
f: CONSTITUINTE JOACI GOES

,----------,,- ,UIlÂ"lo/cOIlISSlo/SUIÇOIolISsio----------

tJ V - COMISS/lO DO SISTEMA TRIBUTARIO ,ORÇAMENTO E FINANÇAS

§ 12 - O plano plurianual será regionalizado e os recursos
públicos federais de qualquer natureza serão obrigatoriamente ,pll
cados em rigorosa observância aos percentuais da participação da
população, de cada região, no total 'da população do País, abrange~

do a presente norma a adminstração pública direta, indireta e em
presas públicas, quanto ao planejamento e aplicação de recursos
em planos, programas e projetos, podendo haver compensação quanto
a períodos de aplicação e órgãos executores, desde que obedecido o

. percentual total estabelecido para cada região, dentro do prazo de
execução de planos e orçamentos pl~rianuais.

EMENDA 550412-1
~ .....
~ DEPUTAOOP FIRMO DE CASTRO
,- PL.UAlllO/coUI'slo/.u.COIlIISio----------

e? COMISS/lO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS
= TIXTo/JUSTt'lca;lo --.

§ IR,do Art. 27,do Substitutivo do Relator a se-

COMIssAD DO 51ST. TRIBUTARIO DR AMENTO

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

Art. 24 ••••••

§12 •••••••

1- A partir de 12 de janeiro de 1988 e até que a lei compleme~

tar a que se refere o § 12 do Art. 21 entre em vigor,aplicar-se-ão ,
os percentuais de dezessete por cento e vinte e um por cento,calcula
dos sobre o produto da arrecadação dos impostos indicados nos ítens
111 e IV do Art. 13,mantidos os atuais critérios de rateio.

Inclua-se no Substitutivo do Relator, onde couber, o seguinte dis

positivo:

A atual situação financeira dos Estados e Municípios está a e
xigir um maior aumento dos FPE e FPM já a partir de janeiro de 1988,
o que peopõe a presente proposta,com a elevação de 16% para 17% e de
17% para 2l%,respectivamente,dos percentuais dos Ieferidos fundos no
próximo exercício,independentemente da vigência,até lá,da lei compl!

menta~ que disciplinará os novos critérios de rateio.

JUS T I F I C A C A O

= TIXTO/olun"lc.;io --,

r;-r--------- ......""IO/cllllls.io/au.cOIlIUlo------------,

EMENDA 550413-9
tJ FIRMO DE CASTRO

Amais de contribuir, de modo decisivo, para a redenção da

pobreza e da m~séria de amplos segmentos dp população e de represen
tar medida de indiscutível justiça social, esta proposta con~titu

clonal, ao viabilizar o desenvolvimento harmômico do Brasil, ~nseja

rá a incorporação ao mercado consumidor de praticamente metade dos
cento e quarenta milhões de brasileiros. Dêsse modo, igualmente, os
centros mais desenvolvidos do País, onde se situam os polcs mais di
nâmicos de nossa produção econômica e de nosso desenvolvimento tec
nológico e científico, serão beneficiados, face a possibilidade con
creta que se abre para a ampliação de suas unidades produtivas.

Já é tempo de fundirmos os dois brasis de hoje, num único,
próspero, fraterno e democrático Brasil, verdadeiramente grande.

Justi ficativa

Dentre os vários problemas que afetam a vida nacional, a
vulta, pela sua extensão e intensidade, o das desigualdades inter
individuais e inter-regionais.

Com efeito, não obstante sermos uma das dez maiores Nações
do mundo, quanto ao valor do Produto Nacional Bruto, o Brasil amarga
um modesto septuagésimo lugar em matéria de partilha dos bens e ser
viços nacionais. Reverter este quadro, eliminando o perigoso foco de

. tensão que representa, é prioridade que interessa a cada um dos ci-
dadãos e a cada ~ma das cidadãs consciêntes e responsáveis deste
País.
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JUS T I F I C A ç A O

prejudicados, como atualmente, com perdas irreparáveis de receita.

considerados de relevante interesse da economia nac10nal e, por ou

tro, estabeleceria a forma e os móntantes dos ressarcimento~ fina~

estes

~"T'--,"ov 06/ 87 J.

ceiros aos Estados e ou Municípios, de modo que não sejam

Art ... - A lei estabelecerá critérios para a distribuição regional
dos dispêndios'da União,dos investimentos das emprêsas públicas e
dos projetos privados vinculados a incentivos ou programas governa
meQtais.
§ ••• - Os investimentos da União no Nordeste e Amazônia,inclusive os
realizados por emprêsas estatais,guardarão,em relação aos seu valo-

.res globais,proporção nunca inferior às participações das pop~ações

destas regiões na população do país.

da alínea ~, do item 11, d~ § 92 , do Art. 15, e da alínea ~, do ite
lI, do § 11, do Art. 15, acrescentando-se, compensatóriamente, di~

positivo que obrigue a União indenizar os-Estados e Municípios de

possíveis prejuízos oriundos de isenções totais ou parciais de im

postos 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.

I!J
Inclua-se no Substitutivo do Relator,onde couber,o seguinte disposl
tivo:

r;-r--------- ..LI:N .. lIll0/cO..ISSio/sUICO,.ISSiD----------~

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550415·5
f:'DEPUTADO FIRMO DE CASTRO

JUSTIFICAÇllo

~ •.•.••. - Os rec~rsos financeiros relativos a programas e proje:os
de caráter regional, de responsabilidade da União, serão deposita
dos em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados.

o atual Sistema Financeiro Nacional está estruturado por
dispositivos da Lei n2 4 . 595 , ficando o disciplinamento das ativid~

des bancárias a cargo de várias entidades como a Presidência da R~

pública, Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda, Secr~

taria de Planejamento, Banco Central e Comissão de Valores Mobili~

rios, entre outras, mediante textos, atos administrativos e regul~

mentos diversos.

Como se pode observar, carece o Sistema de princípios e
·diretrizes gerais de grau superior, norteadores das definições se
cundárias relativas, por exemplo, a competêncid, atribuições, dev~

res e obrigações das suas entidades integrantes. Por isso, não ra
ro vemo-nos diante,de decisões e medidas que causam perplexidade,
erros e interpretações dúbias ou conflitantes entre órgãos do pró
prio Governo.

Há necessidade, pois, de um mínimo de disciplinamento ccns
titucional a respeito. Oeste modo, a presente sugestão, ao tempo e~

que fixa o princípio constitucional, remete para a legislação com 
plementar O detalhamento de uma distribuição clara e ra~ional de
competência e atribuições entre as instituições financeiras ofiei 
ais, não somente através da definição do verdadeiro papel do Banco

J Central, já encaminhada, mas também mediante a compatibilização das
atividades dos outros órgãos estatais(BNDES, CAIXA ECONOMICA, BA~CD

DO BRASIL, BNCC, BNB, BASA, ETC ... ), quase sempre concorrentes. ~d~

mais, a proposta visa a garantir às instituições regionais de créd!
to da União o depósito exclusivo e o gerenciamento dos recursos de
seus programas e projetos de caráter regional.

Art •...• - As instituições oficiais de crédito da União terão s~as

funções compatibilizadas entre si, vedada a superposição de ativi
dades, na forma da lei federal.

EMENDA 550414-7

,-- .LuáIllIO/co.. lssÃo/sUICIUUlsÃo--- _

e?COMISSlIO 00 SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r:T--------------- TUTO/.luSTI'lcaçÃo----- ---,

1) Suprimam-se do Substitutivo do Relator:

a) a alínea ~ do item lI, do § 92 , do Art. 15

b) a alínea ~ , do item lI, 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 impos

to estadual ou municipal sem a correspondente indenização financei

ra aos Estados ou Municípios, na forma da lei complementar.

JUS T I F I C A C li O

A intervenção do Estado no domínio econômico, sob as suas
variadas formas,é um requisito das sociedades modernas,em especial
daquelas onde ~istem graves distorções e desníveis sociais e regio
nais,determinados pela excessiva concentração de poder,renda e ri
queza.

Se a necessidade da intervenção estatal é hoje uma ques~ão

indiscutIvel,o planejamento governamental dela resulta como um coro
lário básico,mediante o qual se pode revestir as ações públicas das
diretrizes,objetivos e dimensão sintonizados com a~ legitimas aspir~

ções coletivas,além de ser este o único caminho para se lhe imprimir
a racionalidade exigida.

Assim,se as disparidades regionais de renda no Pais, mais
do que se perpetuando,vem-se acentuando ano a ano,iridIspensável se
faz garantir um novo disciplinamento constitucional que dê plenas
condições de viabilidade ao desenvolvimento regionalmente equili
brado do País.

Pa~ticularemnte,propõe-sea adoção de limites mínimos
orçamentários para os investimentos da União no Nordeste e Amazô
nia,reconhecidamente as áreas economicamente mais deprimidas e s~

cialmente mais defasadas do País,de acordo com as expressões dem~

gráficas dessas áreas. ~ o mínimo que se pode esperar.

,i Os incentivos às exportações são objeto de política

econômica e, por isso, passíveis de mudanças com o decorrer d~ te~

po, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada

a nIvel de corlstituição.

Oeste modo, transferem-se para a legislação compleme~

EMENDA 550416-3
,t:DEPUTADO FIRMO DE CASTRO

.------- .Ll'I&.uo/cOM.sslo/luICOlussio---------_

e?COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIa ORÇAMENTO E FINANÇAS

~'UflOOUPMOB/CE

tar as definições específicas acerca da questão, as quais poderão r;-r--------------- TIUTO/.lu!ll"'lC&l;lo----------------,

variar e-ser-ajustadas em função dos eventuais interesses do País.

Assim é que, visando corrigir essas imperfeições do

Dê-se ao Item I, do Art. 20 do Substitutivo do Relator a seguinte

redação:

Substitutivo do Relator, estamos propondo, data vênia, a supressão Art. 20 ~ A União entregará:
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dos

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e

~roventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados

(artigo 12,111 e IV),quarenta e cinco por cento,na forma seguinte:

a) dezenove por cento,ao Fundo de Participação dos Esta

dos e do Distrito Federal;

b) vinte e três por cento,ao Fundo de Participação

Municípios;

c) três por cento,para aplicação nas Regiões Norte e Nor

nal, posto que, por exemplo, a Constituição de 1946 já previa seme-I
lhante disciplinamento (3% da receita tributáJia da União também p!

ra o Nordeste).

R~feridos recursos permitirão uma ação continuada e efetl.
va de combate as anormalidades climáticas regionais, de modo a quel

a Região nordestina possa com elas conviver sem as danosas e inacel'

táveis consequências de hoje.

deste,através de suas instituições financeiras regionais;

Art.-21 •••

ção:

~

Dê-se ao § 22 do Art.-2I,do Substitutivo do Relator a seguinte red~

§ 22- Na distribuição dos recursos do Fundo de Particip~

ção dos Estados e MinicIpios,cinquenta por cento serão destinados

exclusivamente às unidades federadas cuja "renda per capita"sej~ l~

ferior à nacional.

~..,.~
"o9!06j87

~'''TODD~
'mOB/CE

AUTO.'-------------

r--------- I'LU&llIO/cOIl.ssio/IUICOlllldo----------

f:COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580418-0
,tJ DEPUTADO FIRMO DE CASTROJUS T I F I C A ç A O

A emenda visa reajustar em 0,5% (meio por cento),os ní

veis de participação dos Estados e Municípios na arrecadação do IPI

e imposto de renda propostos pelo digno Relator,reforçando-se assim

um pouco mais as futuras finanças estaduais e municipais.

Com isso,é possível que se restabeleça a participação
dos Estados e Municípios na receita pública nacional,que foi sensi-

velmente reduzida com o sistema tributário introduzido pela Consti

tuição de 1967~Ressalte-se que esses novos níveis de participação

podem ser gradativamente alcançados,sem que se impute perdas imedia

tas substanciais à União.

".I.ÜJo/collll.lo/IUlClOII.,.Ão-- _

COMISSAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EPM'·"Tt00g=]
PMOB/CE

De conformidade com o Substitutivo,a repartição futura

do FPE e FPM se faria em condições mais desfavoráveis do que hoje,

quando os Estados e Minicípios do Norte e Nordeste detêm com exclu

sividade 20% desses Fundos,além de participarem da distribuição dos

80% restantes.

A proposta visa uma posição conciliat6ria,dependendo , é

~laro,de definições outras quanto os próprios percentuais do FPE e

FPM,a destinação de 5% do IPI para os Estados geradores do imposto,

a manutenção da competência estadual para cobrar adicional sobre o

imposto de renda e o possível ressarcimento financeiro dos Estados
e Municípios em decõrrência de isenções de ICM concedidas pela União

JUS T I F I C A ç A O

r--------- 'udalo/colllulo/..,.COMlulo----------

E?COMISsAO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580419-8
~ FIRMO DE CASTRO

AuTOa- _

Inclua-se, onde couber, a seguinte disposição transit6ria no Substl

tutivo do Relator.

Art ••••• - Na execução de plano de combate dos efeitos das calamida

des climáticas do ~ordeste, a União aplicará, durante pelo menos v

te-anos consecutivos, quantia nunca inferior a dois por cento da

sua renda tributária, a ser depositada trimestralmente no Banco do

Nordeste do Brasil, de acordo com a efetivação da arrecadação.

Sugere-se,ademais,duas modificações na letra ~,do ítem I

em questão,com o objetivo de aumentar em 1% o Fundo Especial e de m~

lhor explicitar a aplicação dos seus recursos através das institui

ç~es financeiras da União,de caráter regional,com atuação no Norte

e Nordeste.

~--------------'nTo/..u.TI..c&Cio-------------_ ___.

EMENDA 580417-1
(!J FIRMO DE CASTRO

,."., uaTolJunlrlCa;ia ---,

JUSTIFICAÇllo Suprima-se o §12, do Art.15, do Substitutivo do Relator.

A União tem entre suas tarefas prioritárias e irrecusá

veis a de combater a miséria, as calamidades e toda sorte de desi _

gualdade social e regional.

O Nordeste, a par de constituir a área mais pobre do Pais

e, por isso, concentrar os m~is graves problemas nacionais, é foco;

sistemático de calamidades climáticas, sem que o Poder pdblico pre~

te a assistência requerida para a neutralização dos nefastos efei _

tos das secas e enchentes.

__-A presente emenda, portanto, estabelece numa dotação mIni

• a para esse fim, não representando inovação em matéria Constituci~

JUSTIFICAÇ1l0

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 fis 

cal entre eles, do que redundará graves riscos para a sobrevivência

do pr6prio Sistema Tributário Nacional •
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Por fim, não nos parece também ser este o caminho mais a

dequado para se gerar receita para os Estados, mesmo porque somente

àqueles mais' ricos(São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) conta

riam com potencial significativo de tributação, ainda assim em de _

-trimento'da UnIão.

xar de lado o Sistema Financeiro Nacional, mercê da importância que I
tem sua atuação para minorar ou agravar referidas desigualdades.

Deste modo, a proposta tem em vista garantir que, pelo .e

.nos, o segmento estatal do sistema assegure um nível de aplicações

financeiras no Nordeste e Amazônia, exatamente as áreas socialmente

'EMENDA 580420-1
~ FI~MO DE CASTRO

mais defasadas e economicamente mais fracas do País, correspondent~

à sua expressão demográfica.
Ter-se-ia, em outras palavras, uma aplicação per capita equilibrada

n âm i o dos or anismos oficiais federais.

~D.'.~'ou 06/87
__________ 'LUAIIIlO/cOM.,sia/lulcOMISsio------ _

t:COMISSÃD DO SIST.TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580422-8
PJ FIRMO DE CASTRO

~D.'.~"a9I 06IBz

Suprima-se o item lI, do Art.20,. do Substitutivo do Relator.

!J

,- 'LuãllIO/cOlusslo/IUICOllllllio-----------

eg;OMISS~O DO SIST.TRIBUTARIO. DRCAMENTD E FINANCAS
r= TUTO'.lUJTI'ICat;ÃO __,

JUSTIFICAÇ~O r::-r---------------TlITO'.lUSTI'ICAÇio----------- -,

Suprimam-se, do Substitutivo do Relator, o Art.12 e seus parágrafos.

Não se pude desconhecer que o dispositivo cuja supressã:

aqui é sugerida têm por objetivo fundamental permitir aos Estados

se ressarcirem financeiramente de imunidades e isenções de impos 

tos estaduais concedidas hoje pela União em decorrência de políti

cas nacionais, como a de promoção de exportações1e que persistiri

am na futura Constituição, o que se nos afigura um claro equívoco.

Com efeito, parece-nos muito mais 16gico evitar a conce!

são, através da Constituição, de imunidades e isenções fiscais,trc~

ferindo-se para a lei complementar essa compet~ncia, bem como a éa

indenização dos Estados e Municípios eventualmente prejudicados,c~

mo aliás estamos propondo em outra emenda específica.

Se, por outro lado, se admite que a destinação de 5% do

produto da arrecadação do IPI para o Estado onde se situa o estab!

leclmento contribuinte seria uma forma racional de distribuição dé

receita da UnIão, lembramos que para Isto existem os Fundos de Par

tlclpaçlo, além do ~ue o in~entlvo em questão beneflcia~à, basica
mente, os Estados mais ricos do taís. Ressalte-se que São Paulo,Riõ

de Janeiro e Minas Gerais absorveram, respectivamente, 53%, 12% e

11% da arre~adaçlo desse imposto em 1986.

Carece, pois, de sustentação o dispositivo lI, do Art.20,

do Substitutivo.

JUSTIFICAÇÃO

A sistemática proposta para o encaminhamento dos Orçamen 

tos da União (Art.29 e parágrafos) já permite ao Poder Legislativo c

acompanhamento anual das isenções e benefícios fiscais e de seus e 

feitos.

Ademais, o discipli~amento proposto no Art.12 e seus pará

grafos, a nosso ver, não constitui matéria de nível constitucion~l ,

mas de lei complementar ou ordinária.

EMENDA 580423-6
f: DEPUTADO FIRMO DE CASTRO
... IlLINAlll0/CO"lsslo/IUICOlllsslo _

r:COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

r::-r TUTO/..IISTI':.a';i~---------------__,

Suprima-se o Art. 23,do Substitutivo do Relator,renumerando-se os

demais.
JUS T I F I C A ç A O

r=--------------- TIUTO/.lUSTI'ICAÇio----------------,

Inclua-se no Substitutivo do Relator, onde couber, o seguinte disp~

Não cabe,portanto, a nosso ver,o casuísmo de que trata o

Art. 23, do Substitutivo,o qual,quando muito,poderia ser objeto

de lei complementar ou ordinária.

o Substitutivo,em outros dispositivos (Art.29 e seus pa

rágrafos e Art. 30),já prevê,com sobra,o exame de isenções,incen

tivos e estímulos fiscais ou financeiros,anualmente/pelo Congres

so Nacional,quando disciplina os orçamentos anuais da União e a

lei de diretriz orçamentária.

r-r;..IlTIOO;=]
PMOB/C

TRIBUTARIO ORCAMENTO E FINANCAS
,- -'-__ 'LIIIIÁIlIO/COlll.ssio/SUICOlllIS.,iO----------

~DM1S5AO DD 51ST

EMENDA 580421-0
[!J fIRMO OE CASTRD

sitivo:

Art ••.•. - As instituições financeiras da União aplicarão no Nordes-

nunca inferior às participações das populações destas regiões na p~

pulação do País.

tr!"UTIQ°üCJ• PFL/RN
auTu--------------

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇ~ITO E FINANÇAS

EMENDA 580424-4
tJ . DEPUTADO JESSg FREIRE

r:"I------~-- .....dluo/colllsslo/.u.co••ssio-----------,

proporçãote e Amazônia, em relação aos seus empréstimos globais,

JUSTIFICAÇÃO

Dentro do objetivo de redução das disparidades regionais

de renda, que constitui hoje objetivo nacional, não se poderia dei-

= T&ITO/~usTl'ICa;io---------------__;

Altera o ;'tem III do art. 29
Art. 29 •••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••-•••••••••••••• e.e •••
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_ A emenda preten'de restabelecer a redação dada ao item' 111 pela SUbco-
missao de Tributos. Participação e Distribuição das Receitas.

Com efeito•. parece apropriado incluir no campo de abrangência da lei c~
plement!r as normas gerais sobre administração tributãria. visto que neste subsetor
da "materia tributãria" se inserem as funções de arrecadação e fiscalização. por
exemplo. que tem como objetivo implementar o sistema tributãrio. conferindo-lhe efe
tividade e eficãcia. A legislação ordinãria. ao estruturã-las deve ter como dire::"
trizes as normas da lei complementar. •

Acrescen~a~ ao A~t. 58 mais o seguinte Pará
grafo:

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSAO DE SISTE
MA TRIBUTARIO. ORÇAMETND E fINANÇAS

§ Ao Dessoal de T~i~unal de Contas se
rão extensivos. no que cou~er, os ~esmos oireitos e var~a

gens concedidos ac pessoal da Câmara aos Deputaoos•.

EMENDA 550427-9
~_ ~EPL1íl/1>o GE.IlÂÜw CAMPOS

Ev-c~~'~=7~~,~~n~

I
J
~-----------------

11- - - - - - - - - - - - " " . " ••"""".----------

I

111 - estabelecer normas gera'is em materia de legislação e administra-
tributãria, especialmente sobre: .

a) definição de tributos e de suas espêcies, bem como, em relação aos
impostos discriminados nesta Constituição. dos respectivos fatos ge
radores. bases de cãlClHo e contribuintes; e

b) Obrigação, lançamento. crêdito. prescrição e decadência•.

JUSTIFICATIVA

ção

~.OTOEJ
09/0 611

JUSTIFICATIVA

AI.TERA O ARTI GO 69.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÂRIO, OR~reNTOE FINANCAS

Art. 69 As contribuições SOC1a1S. as de intervenção no domínio éconõ
mico e as de interesse de éategorias profissionais são da competencia privativa
da União e. instituídas com base nas disposições do capítulo pertinente desta
Constituição. observarão os principios .esta.be1ecidos no item I e nas alíneas "a"

'e "c· do item lU. do artigo 79••

= -:- ~lno'4WTl'tc.çi._---------------,

6vt...--- _

A1tera·o § 19 do art. 16

Art. 16 ..

_ § 19. A competência ~unicipa1 para' instituir o imposto mencionado no item
11 naC!. exc1ui: .

. _I - A.dos Estados e a do Distrito Federal. para instituir e cobrar. na mesma
oPtlraçao. o 1mposto de que trata ~ artigo 15. item 111;

II - A da União. ·para tnstituir e cobrar. na ;esma operação. o imposto de que
trata o artigo 13, item. IV.

~':'TOO';;-) EMENDA 550428-7
[- PFL/~'ll? ..DEPUTADO JESst FREIRE
~"TO~to9t O~ f "".lIÃa&O/CIUÜ""o/.",.co ..uão

m---------------"..'O'4USTI'ec&Ç10--- ---."I

I':'I~-----;"'---- nluaIO/coIUSdo'.UKOall••do -,

COMISSÃO DO SISTEMA'TREIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550425-2
fi
(: . DEPUTADO JEsst FREIRE

. .
1 - consagra-se a competência no ente publico mais adequac!o para exerce-la.
2 - deixa claro que a competência é exclusiva. eliminando o exercício '110

poder impositivo comum ou concorrente.
3 - r~ciona1iza esse uifícil campo da parafiscal idade.
4 - possibilita a formulação. nesses setores. de políticas e seus desdobra

lllentos executórios a nível nacional. e1iminando-se distorções ,decorrei
. tes de exercícios de poder paralelo; -
5 - atende ã natureza dessas contribuiçeos que devem se situar nacompeten

cia da pessoa de direito publico. com ãrea de ação mais abrangente.
6 - finalmente, elucida ponto omjsso do substitutivo - o da definição do

ente competente para instituí-las que; caso persistisse.provocaria con
seqU~ncias danosas aos domínios social. profissional e econõmiéo. -

A emenda visa a estabelecer a competência privativa da União para ins
tituir contribuições sociais. de intervenção no domínio econõmico e de interesse
de categorias profis~ionais.

Comô decorrência dessa definição de compétencia da União ter-se-ã 'ga-'
rantia de que não existirão pluralidade de pessoas de direito l!iib1ico dela seuti
lizando, para criar figuras impos}tivas próprias. nas citadas areas. -

As vantagens d.a proposta são as seguintes:

~'''O~'ll9t06.j87

r··Il"IDO~• PF~/RN .
AUTOIl---------------,

• DEPUTADO JESSt FREIRE

Tendo em vista que. no § 19 do art. 16 do Anteprojeto da Comissão. se tntro-'
auziu regra esclarecedora de incidencia do IVV e do IC:~. na mesma operação. torna
se necessãrio deixar explídto que a incidencia do IVV tambêm-não exclui a do IPI.
na mesma operação. . .

Como se sabe. o IPI incide em alguns casos de venda a varejo. por exemplo:
V'endas efetuadas por comerciante importador de produtos estrange) ros a consumidor
final.

JUSTIFICATIVA

,,-, '-._.--_ ,L.ldlWllColtl.,lo/.u.C'~I.do--~--------,

• COMISSÃO DO SISTEMA-TRIBUTARIO, ~RÇAMENTO E FINANÇAS

= --: TIIXTO'..\I~T"fCa.clo--------- -,.

.EMENDA 550426-i
1.:..

-'.

DEPUTADO .rssss FREIRE

Acrescente-se a alínea "c", ao artigo 29. item 111. nos seguintes termos: .

"c - princípios. finalidade. organização. funcionamento. disciplina. deveres.
direitos e prerrogativas da administração tributãria."

EMENDA 550429-5
l!I 0...."--------------

/cr=...."...iN']
PF.L/RN. _

. JUSTIFICATIVA i

r:-r ..,-_PLIÚAIO/CO.....loIsuu......Ia .;..... --,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÂRIO, ORÇ~~TO E FINANÇAS

r;y TllITO/JtJ.n'
IC

ac1. --,

AI.TEP.A O ARTIGO 59.
A função da administração tributãria ê exercida tendo em vista a implementa

ção do sistema tributãrio delineado na Constituição e na 1eg1slação infra-constitu
cional. ~ Adminlstração Tributãria. portanto. cabe a relevante tarefa de promover
a efetividade e a eficâcia do sistema. dando-lhe expressão concreta. traduzida na
obtenção dos recursos e dos fins extra-fiscais nele previstos.

Parece apropriado. assim. destllcar esse importante aspecto da "matêria tribu
tãria" a que alude o dispositivo. atribuindo ã lei -eomplementar-o traçado das gran:::
des 1inhas norteadoras da lellislação ordinãria que venha a cutêar da estruturação'e
funcionamento da Administraçao Tributãria. Ressalte-se. nesse passo. a garantia que
representa rã para os contribuintes o conhecimento da disciplina legal a que estarã
sujeita~dl1!inistração Tribu.tãria. para resguardo dos seus direitos.

Art. 59 Poderão ser instituidos emprêstimos compulsórios nos seguin
. tes casos.:

- ~uerr!l externa ou sua iminência;

II - conjuntura que exija absorção temporária de poder aquisitivo;

UI - calamidade publica.

§ 19 Os emprêstimos compulsórios I!revistos no~ itens I e II sa-ente
poderão ser instituídós pela Uniio. cab~ndo a União e aos Estados os previstos no
item UI.
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~.dTIOO;g
'pF.L/P!=

III - noventa por 'cento -dõ-produto dã- arrecaciação do imposto sobrê mi
nerais do Pais. mencionado no item IX do' artigo 13.

§ 19 A distribuição será feita nos termos de lei federal. que pode
rá dispor sobre a forma e os fins de aplicação dos recursos distribuidos. con-
forme os seguintes criterios: . .

a) nos casos dos itens I e lI. proporcional à superficie. população.
produção e consumo. adicionando-se. quando couber. no tocante ao item lI. quo
ta compensatõria de ãrea inundada pelos ,:eservatorios;

b) no caso do item.IIl. proporcional ã produção•

§ 29 As indüstrias consumidoras de minerais do Pais ooderão abater
d2 imposto a que se refere o item IX do artigo 13 do imposto sobre a circula'
eae de mercadorias e do imposto sobre produtos industrializados. na proporçãõ
c!e noventa por cento e dez por cento. respectivamente.

§ 39 Aos Estados e ao Distrito Federal serão ãtribuidos dois terços
da transferencia prevista nC! item I dl;st~ artigo; aos Municipios. um terço.

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a modificação introduzida no artigo 13 do1\nteprojetô.
restabelecendo a compétencia da Uniio para instituir impostos unicos sobre com
bustiveis. e lubrificantes; minerais do Pais. e energia eletrlca. e preciso. in-=
troduzir no anteprojeto uI!! dispositivo estabelecendo as regras de distribuição.
para os Estados. Distrito Federal 'e Municipios. do produto dos referidos impos
tos. " -

COMISSÃO DO SISTEI~ TRIBUTARIO, ORÇA!~TO E fINANÇ~S

1":'1 ."....o/c:O.L..~/auacO.I••lo----------_,

--------,"
EMENDA 550432-5

(!J D~PUTAD~ PAE~~DIM

=r- TUTO'oIuaTIPIUÇÃO __,

§ 29 Os empréstimos compu1sorios poderãli ser exigiãos a partir da pu->,
blicação da lei que os instituir. a qual deverã ser aprovada !!e1a maioria absolu
ta dos membros do Congresso Nacional ou da respectiva Assembleia Legislativa. -

§ 30 Os empréstimos compu1sorios somente poderão tomar por base fatos
geradores compreendidos na competêncla tributãrla da pessoa juridica de direito
publico que os instituir.

·Todavia. cerceia a polftica econômica. principalmente nos casos de in· .
flaçáo elevada (hiperinf1a'ção). já que não' se previu a utilização do emprestimo
compulsório para combatê-la.

Esse poderoso instrument6 de ação econômica. em conjuntura inflacioná
ria. deve ter necessária limitação para proteção dos contribuintes e ccndtctona

- mento do poder do Fisco. que e a sua aprovação por "quorum" qua1ificado.condição
'essa que lhe aSsegura e1,evada representativ~dade e legitimidade.

Ademais. e sem duvida o emprestimo compulsorio o meio adequado para a
tender a essas situações - calamidade pub1 tea, necessidade de absorção do poder
aquisitivo e guerra externa ou sua iminência - uma -vez que sanada a situação que
o, determinou. obriga i restituição do st;u.montante aos contribuintes. '

Essa providência torna mais ameno o õnus estabelecido para os contri
buintes. dado que a sua restituição não ocorreria se fosse empregado algum tipo
de tributo para atender ã mesma finalidade.

o disciplinamento contido no substitutivo é elogiável. no que concerne
aos Estados. eis que lhes posslbilita a util ização do empréstimo compulsório.cer
tamente para atender a calamidades públicas. circunscritas ao imbito do seu ter-=
ri1;orio.

• A emenda objetiva suprir, lacúna existente no substitutivo. namedida em
que não foi prevista hipótese de empréstimo compu1sorio para as situações em que
haja necessidade de absorção temporãria do poder aquisitivo e guerra externa ou
sua iminincla.

JUSTIFICATIVA

§ 29 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 Os impostos enumerados nos itens VII e VIII incidirão -umà so vez
sobre a produção. importação, circulação. distribuição ou consumo de lubrifican
tes e combustiveis. liquidos ou gas9sos. e de energia eletrica. excluida a inci-
dencia de qualquer outro tributo. .

§ 49 O imposto enumeradb no item IX incidirá uma so vez sobre a extr!.
ção. a circulação. a distri'buição ou o consumo dos minerais do Pais relacionad~s
em lei•• observado o disposto no final ~o § 39.

§ 59 .

ALTERA O § 19 DO ARTÍGO 13. ACRESCENTA OS ITENS VI. VII. VI II E IX E, OS §§ 39 e
49. E RENUMERA. PARA 59. O ATUAL § 39.

.Art. 1~ : .

VI - .riql.!eza;

VII - )ubrificantes e combustiveis. liquidos ou gasosos;

VIII • energia e1etrica; e

IX - minerajs do Pais.

§ 19 O Poder Executivo•.nas condições e nos limites estabelecidos I!II
lei. poderá alterar as aliquotas e bases de cálculo dos impos,tos enumerados nos
itens I. 11. IV e V.

JUSTIFICATIVA

A tributação sobre a riqueza corresponde ao principio da personalização
dos impostos. consagrado no § 29 do ar~igo 19.

Com efeito. no atual sistema tributário tem-se uma tributação sobre a
renda {de conteüdo din~micor e sobre o patrim~ni~ (de conteüdo estático).

Todavia. a riqueza. como elemento por excelência de capacidade contri
butiva, resta intocada.

• A emenda objetiva corrigir esta distorção e permitir alteração da 'dis~
·tribuição de renda; mediante essa incidencia. que se faz necessãria para atenuar
as disparidades de renda no Pais. .

A permanência do-poder de instituir imposto sobre minerais.energia ele
trica e combustiveis e lubrificantes na competência da União se justifica por ser
este o elite tributante mais adequado para institui-los. Coril efeito, são produ
tos intimamente relacionados ao interesse nacional. po\'" se constituirem insumos
estratégicos. uti1 iiados basicament.e em todas as atividades produtivas nacionais.
Por isso mesmo requerem um controle rigoroso sobre sua produção. distrlbuição e
consumo. somente possivel de ser -exercido pela Uni~o.· .>,

Os minerais. assim como os combustiveis e lubrificantes têm importãn
cia fundamental sobre o comercio exterior. cujo controle com certeza deve per
tencer ao Governo Centra1.

Do ponto de vista operacional. são impostos hoje facilmente administrá
veis; a transferencia do seu campo de incidência para a competência dos Estados:
com tributação pelo ICMS. por certa ensejaria administração mars complexa e one
rosa sem assegurar expressiva arrecadação.' dada a natureza não-cumulativa do no-'
vo imposto estadual.
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A Uniáo'distribuirá aos Estados. a~ Distrito Federal. e aos

DEPUTADO PAES LANDIM

INCLUI ARTIGO.

Arf.
Mun1cipios:

Propõe-se i\' supressão do adicional de ate 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 19 quadrimestre de 1987.

Obviamente. os Estados menos desenvolvidos náo teriam condições para insti
tuir esse adctcnal , seja por falta de materia tributável. seja pela inconveniênciã
de elevar ainda mais a carga tributária incidente sobre as empresas instaladas em
seu territorio. as quais já se encontram desfavorecidas. relativamente ãs sediadas
eII São Paulo e Rio de Janeiro. quanto à dimensão do mercado local e às economias ex
ternas. Vislumbra-se. ai. a possibilidade de "guerra fiscal" e suas danosas conse-=
qGências. can Estados desenvolvidos procurando atrair investimentos para seus ter
ritórios. mediante o recurso à não-incidência ou devolução do -adicional.

JUSTIFICATIVA

~, oitenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre lu
brificantes e combustiveis liquidos ou gasosos. mencionado no item VII do arti
go 13. bem como dos adicionais e demais gravames federais incidentes ·sobr! os
referidos produtos; . .

II - oitenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre ener
gia eletrica. mencionado no Item VIII doartigo 13; e . . -

~
SUprime o § 19 do artigo 15 •

Art: 15 ~ .

§ 19- Os Estados e o Distritó Federal Eoderão instituir. até o limite de cin
CCI por cento do valor do imposto devido ã Uniao. um adicional ao imposto sobre ã
renda e proventos de qua1quer natureza. '
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Cumpre ressaltar também gue, elnbora na competência da União. srande par
te da arrecadação desses impostos e hoje distribuida a Estados e l~uniclpios. 1j"'
que se poderia fazer. seria aumentar um pouco mais o percentual dessa distrlbui
ção.

Em relação ao § lO. prevê-se que a alteração ali permitida seja feita
através de aliquotas e bases de cá1cu1~. uma vez que a determinação do )mposto
devido poderá ser feita com maior f1exibilldade u.tilizando-se a comblnaçao des
ses dois elementos. que são indissociáveis. quanto ao aspecto consideradQ.

ce da carga elevada que o setor de tributação sobre vendas apresenta, eis que
haverá o IPI a nive1 da União, o ICl'lS a nivel dos Estados e Distrito Federal ,
e o imposto de Vendas a Varejo, nos munjclpios.

Isso segurámente aumentará a foegressividade 'dos fributos e impedirá
a intensificação das atividades da.União , em favor dos Estados atrasados.

Por outro lado. a elevação, aos niveis' JÍ.rOpostos, cios percentuais de
participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios nos Fundos de
Participação do Imposto de Renda e do IPI vai enfraquecer financeiramente a
União, tornando-a dêbi1 e impotente para desenvolver a sua ação integrada (es
tradas, comunicações, abastecimento de combustiveis, eletricidade) e provedora
de suporte para os Estados e l~unicipios menos desenvolvidos. como os situados
no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Um bom equil.ibrio do federal ismo fiscal não pode prescindir de forne
cer ã União os meios para o provimento de suas atribuições e responsabilidades
de ser o ,elemento ag1utinador e nivelador da Federação. amparando os entes mais
fracos•••

Dal. a proposta de redução dos percentuais destinados aos Eitados e
Distrito Federal, e Munidpios, para 157; e .187;. respectivamente. que sã!! 1imi
tes que não atrofiam a capacidade operativa da União•

rr=:."IITIOO~• PFL/PI
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Altera o § 20 do artigo 16

a) fixarã suas aliquotas mãximas;
• b) poderã exéluir de sua incidên~ia as mercadorias cujo preço de venda se
ja fixado para todo o territõrio nacional. '

DEPUTADO PAES LANDIM
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Art. 16 .
§ 20 Quanto ao imposto de que trata o item II deste artigo. a lei comp1e-

mentar:

JUSTIFICATIVA

Remete-se ã lei complementar.por oferecer maior flexibilidade. a fixação
das aliquotas mãximas do imposto, e a fa~u1dade de excluir da incidência mercado
rias cujo preço de venda a varejo seja fixado para prática em todo o territõrio na
cional. A fixação de preços a nive1 nacional obedece a razões de controle da comer
cialização realizada por determinados setores, em que a formação de preços tem ca
racteristicas especiais (fumo e combustiveis. por exemplo), tendo em vista seus re
flexos sobre os indices de inflação. A politica anti-inflacionária não deve estar
privada desse importante mstrenento , o que aconteceria, nesses casos. se diferen 
tes alíquotas do imposto municipal viessem a influenciar a estrutura de preços, com
prometendo o objetivo maior, que é o controle da inflação. -

DEPUTADO PAES LANDIM
.".,. Plou.i.lUO/c:oUISdoflllaColUnio-- -,

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados,
bem como sobre serviços destinados ao exterior;

b) •••••••• : ••••••••••••••••••••••••• : .

§ 11 .

§ 90 .
I - incidirã, também, sobre a entrada em estabelecimento comercial, indus-

trial ou produtor, de mercadoria importada do extertor por seu, titular, inclusive
quando se tratar de bens-destinados a consumo ou ativo fixo do estabelecimento; e

II - não incidirá:

I!J

Altera o § lO, os itens I e Il do §' !lO e as alíneas.!, i e.2. do item II do § 11 do
artigo 15.

Art. 15 ..
§ io Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir, ate o limite de ci!!,

co-por cento do valor do imposto arrecadado pela União, um adicional ao imposto so
.bre a renda e proventos de qualquer natureza.
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ALTERA O ARTIGO 20, DANDO-LHE NOVA REDAClIo E SUPRIMINDO O ITEM II e o § 29.

{lrt. 20. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e provéntos
de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, tr-inca e cinco por cen
1:0, na forma seguinte: -

a) quinze por cento ao Fundo de Pardcipação dos Estados e do Distr.i
to Federal;

b) dezoito 'por cento ao Fundo'de Participação dos MU,niciplos;

c) dois por cento para ap1tcacãc. nas Regiões Norte e Nordeste, atra
ves de suas instituições oficiais de fomento.

§ 10 Para efei1:o de cálculo da entrega processada na forma do item
I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente a Estados. Dis1:rito Federal e l~uniciplos,nos ter
mos do disposto no art. 18 e no t tem I do art. 19.

JUSTIFICATIVA

, A redação do art. 20, item ll, consagra uma discriminação antifedera
tlVa, -posto que benef íc í a deslgua1tnente os Estados da Federação.'

• Em realidade, os Estados desenvolvidos terão um reforço muito mais
s,ignificativo que os em vias de desenvolvimento.

Ademais, esse mecanismo de distribuição atenta contra o espirito re
distributivo da renda nacional. que sempre norteou o sistema: a participação
no produto da arrecadação do IPI.

Por outro lado. embora ele acarrete recursos adicionais para todos

os Estados, tem efeitos distorsivos. pois beneficia os mais ricos. Ademais. e
assistemático. A competêncla dos ES1:ados foi bastante ampliada, o que lhes per
mitirá grandes incrementos de arrecadação. Essa receita conststf rã seguramen-=
~e em um ganho extra que, de outro lado, reduzirá a capacidade operaclonal da
União.

e) excluir da incidência do imposto, nas expor-caçêes para o exterior
outros produtos a1êm dos mancrcnadcs no i1:em II do § 99;

f) prever hipõ1:eses ,de manu1:enção ~e créd~to. relativamente ,a -exporta 
ções para o exteri or , de servvçcs , de produtos 1 ndus tr i at tzados , e de outros produ
tos exc1uidos da incldência, na forma ,da alinea "e";

g) regular a forma. como, .medlante d~!i~eraç~o d~ Uniã!!. des Estados e
do Distrito Federal. isençoes, mcenrrvcs e benef í ctcs f í scaf s serao concedidos e
revogados.

JUSTIFICATIVA

Quanto ao adicional ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer na1:U
reza (§ 19), entende-se que ele deve incidir sobre o montante efetivamente arrecada
<lo, sendo injusto fazê-lo recair sobre o importo devido e não pago, quer por serem
de~uzidos incentivos e r!!duções. quer por simples1'iiãOímp1encla.

Propõe-se a supressão da incidência_do ICMS sobre serviços prestados no ex
terior; por se constituir em flagrante vro lação ao principio da territorialidade, po
dendo acarretar retaliações no exterior, em de tr-ímenuo das exportações brasileiras
de serviços. Alem disso, haveria superposição de incidências, eis que sobre as re
messas de numerãrio em pag~~ento dos serviços jã incidiria o impos1:o de renda.

quanco ã al-teração do item II do § 99, julga-se necessãrio tornar ampla a
imünidade re1ativã aos servrços , tendo em vista o futuro acnento de sua importância
para o balanço de pagamentos do Pais.

As alterações das alineas "a", "f" e '9" do § 11 objetivam respecrtvamen-
te:

1) compatibilizar ,a redação com a proposca para a al1nea. "a" do item II do p!
rãgrafo 59;

2) compatibilizar a redação com a proposta para' a. alinea "-e";

, 3) tncluír- a União no processo deliberativo ali referido. uma vez que é titu-
lar do IC/1S nos Territõrios Federais, nos rermos do artigo 39 do substitutivo.

Ademãis, 'a União ficaria imposSibil itada de procurar compensar as
suas perdas d~ recursos através de elevação da carga tributária do IPI. em fa-



Y·ONnIaio ... s-..r.".........- • 117

JUSTIFICATIVA

tituições financeiras federais, estaduais e municipais organiz~

das na forma da lei.

Paragrafo - Na organizaç~o do Sistema Financeiro Nacional obc-

decer-se-ã. os seguintes requisitos:

a) os membros os diretores do Banco Central da República,

do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô

mico do Conselho 1·lonetário Nacional serão nomeados pelo Preside~

te da República, dentreo de lista com ~rês ou mais cidad~os de

reputaç~o iilibada, portadores de conhecimentos na área tributá

ria e financeira, lista elaborada pelas Comissões de Finanças

~a Câmara e do Senado em reunião conjunta.

b) os mandatos não exederao O prazo de dois anoS, perml

tida a recondução.
c) as resoluções do conselho Monetario Nacional que en

volvem interesse patrimoniais da generalidade dos cidad~os, de

vem ser tomadas com a participação e voto de membros das ComIssões

de Finanças do Congresso Nacional designados para esse feito e

que podem exigir o refendo do plenário das Comissões, quando

conveniente a seus juizo.

d) as permissões ~e financimantos que tiverem prioridade

em razão de interesse econômico ou social relevante devem ser

comunicadas,com o texto dos respectivos pareceres, às secretarias

das Comissões de Finanças, vinte dias antes de e~ecutada a per

missão.
e) nas concessões de financiamentos por instituições .i

nanceiras em que o tornado se tornar insolvente, os que particl

param da permissão terão sua 'responsabilidade examinada I pessoa.!.

mente, no inquerito que for promovido no juízo da insolvência, e

são impresaritências os prazos para a verificação da co-respons!

bilidade, em caso de dolo ou culpa e reembolso das perdas.

f) independemente das prestações de contras nos respectl

vos Tribunais, as administrações das entidades financeiras estão

obrigadas a enviar às Comissões de Fisclaiz~ção Orçamcntaria os

relatarias de operações.
f) aplicam-se às instituições finance}ras estaduais e mu

nicipais as normas deste artigo, no ambito das assembléias Legi~

lativas Estaduais e das Câmaras de Vereadores.
g) Constitui crime punivel com prisão até quatro anos

e perda do cargo ou função conceder financimentos ou emprcstimos

a pessoas física ou jurídicas para favorecimetno, por motivOS p~

litico-partidarios ou sem garantias adequadas de retorno.

JUSTHIC,\ÇÃO
O anteprojeto suprime o Conselho !,!onetario Nacional. Apesar da ~i~

função e do desserviço desse órcão. a extinçno não é ti meIho r- so Iuçao,
e sim, a sua demOCl':ltiz:lção c submisS30 30 congr-esso Nacional, que :IIC
lhor espc Iha e l'cí'l,He o plUl',,11SIIl0 e Do diversidade que mar-cam t\ :;oci!õ
dade ,

I:.I~ I.
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A competência residual privativa 'para a instituição de novos impostos
revelou-se notável conquista no sentido de prevenir conflitos de competência que
o sistema anterior ,propiciava.

E enganoso entender-se que a competência residual concorrente fortale
ce os estados e o federalismo. A criatividade tributária é limitada.

Os conflitos e litígios que a competéncia residual concorrente propi
cia são de tal ordem que possib i l i tar- a sua reinstituição significa permitir que
os contribuintes fiquem sujeitos a duas iml!0sições idénticas (da União e dos Es
tados). com prejuízo para ã atividade economica. /leste caso. poderá decorrer
grande lapso de tempo até que o Judiciário declare, em última instãncia, a' plena
coinc1clênci! dos dois impostos. que dará lugar à prevalência do imposto instituI
do pela Uni ao.

JUSTIFICATIVA

EMENDA",;, 550436-8 .....----------J ~.......~W DEPUTADO PAES LANDIM LPFL/PI_~
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JUSTIFICATIVA

ALlERA o "CAPUl" E o § 19 DO ARTIGO 49. SUPRIlmlDO O § 29 E RENUMERAr~DO. I?ARA PA
RJ(GRAFO UNICO. o·§ 19. -

. Art. 49 A União'poderá instituir, além dos que lhe' sáo nominalmente
atribuídos, outros impostos. desde que não tenham fato gerador ou base de cãlcu
lo próprios de impostos discriminados n.esta Constituição.

Parágrafo único. Imposto instituído com base neste artigo não poderã
ter natureza cumulativa e dependerá de lei aprovada por maioria absoluta dos mem
bras do Congresso /laciona1. -

A nova redação dada, pelos §§ 19 e 29 do art. 89 do Anteprojeto da Comissão,
ao parágrafo unico do art. 89 do AnteprOJeto da Subcomissão, pode conduzir ã intêr
pretação de que a imumdade tributária se estende aos serviços píib'l icos concedidos
e ao promitente comprador de imóve1.

Embora se tenha preten~i~o evitar essa interpretaçã~,_me~iante a uti~ tzacão
da expressao "atívtdades eccnomrcas reqrdas por normas apl tcâveí s a empreendlmentos
privados", esta contem alguma: dose de ambigUiáade, daí o risco de não atingir o ob
jetivo visado.

E necessário levar em consideração a comodidade e segurança dos contrl
buintes ao disciplinar a matéria.

r:-r
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Suprime os §§ 19 e 29 do art. 89, substituindo-os por um parãgrafo unico.

Art. 89 .

Parágrafo único. A vedação expressa na letra "a" do item 11 e extenstva às
autarquias e ã!! fundações instituídas ou mantidas pelo I!0der publico, no que se re
fere ao patrimonio, ã renda e aos serviços, vinculados as suas finalidades essen
ciais ou dela decorrentes; não se estende aos serviços píibl i cos concedidos, nem exo
nera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto que incidir sobre o imO
velo

EMENDA 550437-6
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substituir a redação do artigo 61 do anteprojeto apresentado pelo
Relator, pela seguinte:

Art. 61-0 Sistema Financeiro Nacional compõe-se do Conselho Mone

tário Naci~nal, Banco Central da República, Banco do Brasil, Ban

co Nacional do Desenvolvimento Economi~o e Social e demias ins

E fundamental a qualquer sistema tributãrio a garantia da'sua efi"cãcia.

Nesse sentido, deve corresoonder aos interesses do Estado dispor de uma ins
tituição encarregada da admlnistração tributãrla forte, competente, Iea l, neutra,
aEartidária, imparctal , que, ao mesmo tempo zele pela eficãcia da arrecadação tribu
taria, e seja segurança para o contribuinte, pela sua objetlVidade, imparcialidadee
eficienci a.

Essa. a intenção da emenda - instrumental izar a administração tributária da
União para o cumprimento dos seus elevados propõsitos.
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EMENDA 550440-6
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~ Ao art. 63 acrescente-se o 1nc.iso vl~o/olllnll'lc..çlo

Nerl1um dinheiro será gasto nem emitido nem o Estado

aSSlJllirá qualquer obrigação interna oUexterna sem que haja autorização do Congres

so Nacional.
Para as questões emergenciais contará o Poder Execu

tivo com o Fundo ~Reseva Orçamentária, cujo valC4.não ultrapassará a 3% do total

de gastos autorizados pelo Congresso Nacional na lei orçamétária.

O Ministro de Estado ou funcionário que autori~ar ou

der curso a gasto que contrarie o disposto neste artigo responderá solidariamente

e pessoalmente pelo reingreso dos valores e será culpado pelo críre de malversa

ção do dinheiro pÚblico.

JUSTIFICAÇllO

Ao Peder Executivo cabe real~zar o orçererrto aprova

do pelo Legislativo em cada exercício.
A concentração do poder de disposição dos recursos

públicos em mãos do Executivo fere este princípio e contraria o equilíbrio har

nilnico dos três poderes.Ao longo da história brasileira vários art í ricios sub

traíram dos repesentantes do povo e dos EStados a capacidade de definir , no or

çanento de cada exercício, as prioridades para aplicação do dimeiro pÚblico.
cabe à Assembléia Nacional Cons~ituinte resgatar es

ta atribuição do Legislativo, vedando expressamente na Constituição a emissão

e gasto do dinheiro público fora dos limites legais do orçamento.

EMENDA 550441-4
~."ItT"00:J
~'-tV('}

:IT
Altera o § 89 do art. 15.

Art. 15 .

§ 89 A base de câlculo do impost~ de que trata o item III compreenderã omon
tante do imposto sobre produtos industrializados, exceto quando a operação configu-=
re hipptese de incidência de ambos os tributos.

JUSTIFICATIVA

Aexpressão utilizada no § 89 do art. 15 do Anteprojeto da Comissão, para ex
c1uir o IPI da base de cãl culo do ICM: ": .. quando a operação se realizar entre CO"
tribuintes", deixa a desejar, pois a operaljão pode ser realizada entre contribuinte
e responsável tr-í butâr-ro , e constituir hipotese de lncidência dos dois trlbutos re
tromenclonados.

EMENDA 550442-2

l:J
;...,~-------__ .u:a.AIUO/I:OIlISsio/IUSCOUlsslo-- ..,

Comissão do SIstema Tributório,Orçamento e Finanças

~~-------------.,,---TlITO/olun.'leA;Ão--- --,

Altera a redação do <§ ~~ do Artlgo 1º:-

§ 1D .. Os' lrrooslo.s lerl.!o caretm- pe$~!.l e :a!:';:~~~ C"!=~~:.:; : '?~~ .,:",0") C

cop..~cicew econoníce do cv-:'tribu~rl'Ce, serorc prevolc::~'nd:j ca i!,,::fi~03 C:!.r~t:;s se
bre os 1n:Urctos, CC~ iscn~es para 03 L-~n!' e:.~en~i~i~J (l s(.,::!"e.'i\'':-~~':'c. [l. :,,~.... ~:1;~

tré:;~o trltutárl~ p~=er~. nJS t21T.\OS GC:-lstitlJ'=!C.i:.is, (:~::.-.;7;:~;",..1:t:: :--...íi;::':.i \'l:'I':'-.J~

~ identifi::;ç1:o co p:;tt'ir.-f..lIW cos cD:1\.rit-u.!.n~es, seus r.;,.J:r.::.•t::.;; c sias nt.l':.~t!,1

oes ecori.~lcus.

,".lfSl [Frctr:~-----
02vemos roo~~r L~ d~s r.~ls pevcrsos efeitos Gü triLu~~ç;ú: a !n~l

d&o::ia r~io=, entre nés, ccs .1r.r~stos indiretos que cners-i ma~s O!; pcbrcs (1) C,:~2

os l"icos, 550 os ifP\"JOstos pag:J5 Que pratic~~~c n~o se vê. A Assc...·~J1§iü r:il~:'r:

ral Cor\st!.tulr.te não pode 19;-rorQr t~o ebsurda situsç~tJ e ficn.r nas rccV:~::::içC::s

gené::lcr.s.

Por outro lado, o ccenrcnísso cem o so.:1::I1 que deve te!' c nova C:;ns:

tltuição precisa assegurar isenções tributários aos bens essenciais à scb:-cviV~tl

cia de mílNSes e milh~es de brasileiros.

EMENDA 550443-1
tJ Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

r.-I---------- ..lIU''''uo/cDlotlssio/S...ICO ..lsslo-------~----,

CüMISSI\O [)J SISTEMA TRIBUTARTC, ORÇAMENTO E FIN'NÇAS

Ao SUbstitutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão do Si~

tema Tributário, Orçarrento e Finanças.

Inclua-se no artigo 30, do Capítulo II, o seguinte parágra _
fo-único:

"Parágrafo-único - As propostas orçamentárias do Poder Legi,!

lativo e do Poder Judiciário serão, até

cinco meses antes do início do exercício financeiro, encam.!

nhadas ao Poder Executivo para o fim de compatibilizá-las

com a receita global prevista e incluí-las no projeto de

lei referente aos orçamentos da União".

Esta regra p extensiva aos Estados e t-l'Jnicípi!ls.

JUSTIFICATIVA .

A emenda visa harmonizar o salutar princípio da independên

cia financeira dos poderes Legislativo e Judiciário com aquele da unidade orçamentá

~ia. Objetiva, ainda, a proposta,compatibilizar a fi~ação da despesa geral com a e-;
timativa da receita. -

EMENDA 550444-9
tJ NELTON FRIEDRICH
__________ 'LlNAIMO/cOI,l.sdo/IUICOIlISllio---- _

P?~ COMISSI\O DO SISTEMA TRIBUTARIO , ORÇAMENTO E FINANÇAS

1';'1r----------------Tcuo''''''n.P'lcA;io---- -"

Art. A Lei Federal disporá sobre o funcio-

namento dos bancos de depósito, empresas fin2~

ceiras e de seguros, em todas as suas modalida

des, devendo a maioria de s~u capital com direi

to a'voto ser constituída por brasileiros.

§ As empresas atualmente autorizadas a

operar no País terão prazo ~ de 12( .doze)meses, para

se transformarem em empresas cujo controle de

capital pertença a brasileiros e que, contituí -

da e com sede no País, nela tenha o centro de
suas decisões. (~ísPoS'l"dGST.aAV.sI'tÓA.IA~ />
Trata-se aqui de importantissíma providência na defesa

da soberania e da economia nacional.A dominação política realiza-
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A Constituição Brasileira consagra esse principio somente em
relação ao Imposto sobre Circulação de MercadJrias - ICM, determinando a não incidên

cia nas operações que destinem ao exterior produtos industrializados (Art. 14 § 79)-:

Assim, a descontinuidade desta prática no Brasil significaria
simplesmente, excluir o exportador brasileiro do ccaércio mundial de produtos manufa

turados. A incidência de impostos indiretos na exportação inviabilizaria a coocorrên
cia com os competidores que usufruem de isenção, principalmente em- razão das alta-;
alíquotas aqui praticadas.

A desoneração dos impostos indiretos. é prática amplamente
adotada e expressamente permitida no Acordo do GATI (Art. XVI). Este Acordo admite

não -sõ a desoneração destes impostos quando da venda de produto industrializado ao

exterior. mas-também das parcelas que incidiram na circulação da matéria prima nele

empregada, quando o imposto é cobrado na modalidade ·Cascata" ou "Valor Agregado".

• A desoneração do ICM que incidiu quando da aquisição da ma
téria prima que integra o produto exportado é contemplada em Lei Complementar à Cons
tituição. O Decreto Lei 406/68 (Art. 3 § 49) permite a utilização deste iCM como cré

dito fiscal a ser descontado do rCM devido em outras operações realizadas no merca-=
do interno pela Indústria Exportadora.

e
está

A desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados
dos demais impostos diretos e indiretos que incidem sobre o produto exportado
prevista somente na Legisla~ão Ord~oaária.

-se, principalmente, através da dominação econômica.São os gran

des bancos, escudados pelo Fundo Monetário Internacional, os que

asseguram a permanência ~õ colonialismo no Terceiro Mundo.

No Brasil,ninguem morria de fome, antes da entrada dos

grandes monopólios.Agora, as estatísticas anunciam que 300.000

crianças morrem, anualmente, de fome.O progresso industrial reali

za-se setorialmente, e a nação é obrigada a separar vultosos recur

sos para repor juros e amortizações de emprestimos em grande parte

fictíciOs.As empresas estrangeiras simulam dívidas às matrizes no

exterior. Com isto, remetem lucros disfarçados sob forma de " amor

tização· de dívidas. Em 1986, as remessas somaram 1 bilhão de dól~

res mensais. Tal soma correspondeu a 133.000 toneladas de feijão ou

a 200 milhõ~s de litros de leite. por dia.
Aiém dessa forma fictícia e mortal de endividamento,ban

cos estrangeiros recolhem e~ depositoeconomias de brasiYeiros, atr~

vés de suas agências instaladas no País, emprestam esses valores aos

próprios brasileiros e canalizam para o exterior o fruto da agiota

gem.
Assim, os ~ecuros para escolas, hospitais, sanemaneto bá

sico e outTas necessidades elementares tornam-se sempre mais escas

sos e esses bancos cada vez mais poderosos e mais influentes na po-
• I. " ç; ., tI"i-~litlca enconomica e financeira do Pa s. ó~~~;••~ A ~N' ~~

, A proposta em tela,orlginári~Ca texto comentado pe-

lo Desembargador Osny Duarte Pereira,. pela sua atualidade e i~por

t6ncla estou encaminhando-a.

r A emenda objetiva atender ao problema acima, resumidamente ex
posto, no que se refere ao IPI.

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

1':'1---------------- TnTo/..u;TI ..ll: ..Çi.Q--- ~

auTOII--- _EMENDA 550446·5
f= NELTON FRIEORICH

r.-J---------- PLUCAIIIIO/c:o..ISlSio/suleo ..luio- -,

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

auroll---------------

r.-J---------- '1.€.ÃAto/c:o"lss;;o/llu'CO.I..lo--~------_--.

COMISSAO 00 srSTEMA TRIBiJTARIO, ORÇAMENTO E FTNANÇAS

'EMENDA 550445·7

f?

r.'1,....---------------TEXfO/"uSTI'le...çio----- ~

Ao SUbstitutivo do Relator da Comissão do Sistema Tributário,

, Orçamento e Finanças:
Acrescente-se ao artigo 13 mais um parágrafo como 39, renume

rando-se o 39 para 49, com a seguinte redação:

Substitua-se no Artigo 20 a ,expressão "Areas ~Ietropolita

nas" pelo seguinte: "Regiões Metropolitanas e_Aglomerações aUrbanas".

e acrescente-se,. após - a palavJ:"a. "me~ropqlitanoll a expressão: U e da agl~

meração urbana", ficando o Artigo 20 com a seguinte redação:

"§ 39 - O imposto de que trata o item IV deste artigo não in

cidirá sobre as operações que destinarem ao exterior
produtos industrializados".

JUSTIFICATIVA

o comércio i~ternacional de produtos industrializados desen

volve-se dentro de um, atmosfera de intensa competição entre exportadores de difere~

tes países, relacionada à qualidade e ao preço do prodJto exportado.

- .Artigo 20 - Os Estados poderão, mediante lei complementar,

criar regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas po.

agrupamentos de muniéípio~ lim!trofes para integra~ a organização.

planejamento, a programação e a execução de funções públicas de inte

resse metropolitano e da a~lomeração urbana, atendendo aos -princí

pios de integração espacial e setorial.-

Na disputa pelos mercados externos, TOOOS OS COMPETIDORES,

sem exceção, o.~têm de seus respectivos Governos a completa desoneração de impostos
indiretos quando da saída do produto industrializado para o exterior, cabendo sempre

aos países destinatários a cobrança destes impostos quando da circulação do' produto

em seu territ6rio.
Em geral, são considerados indiretos os impostos que incidem

sobre o preço de venda ou faturamento sendo cobrados dentro de três modalidades

principais:

Em cascata - Quando incide cumulativamente, em qualquer venda

ou etapa de produção, o ônus do imposto sobre o produto final depende do número de

incidências sobre a matériã prima e os produtos intermediários nele utilizados. No

Brasil, as Contribuições do Finsocial e PIS incidem em cascata, apesar de tecnica
mente não serem considerados impostos.

Sobre o valor agregado - Quando o imposto inciCle em cada uma
das múltiplas etapas de produção, mas do valor cobrado em cada etapa abate-se o va
lor recolhido na etapa anterior. IÕ o caso do ICM e do IPI.

Sobre o consumo final - Quando incide somente na venda de pr~

-dutos ao consumidor final.

JUSTIFICl\.TIVA

~_~ ~~ o:~eeonhecimento constitucional das aglome

rações urbanas, fórmações que se assemelham às regiões metropolitanas

e têm presença' disseminada no território brasileiro. Esta expressão

designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da m~

lha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo. extravasamento da ma

lha urbana de um sobre o território de outro, bem como-pela existência

de intensos fuxos intermunicipais, representados por deslocamentos di

ários de pessoas e ,por demanaarem tratamento integrado de diversas fun

ÇÕ!!S públ~cas.

2. As aglomerações urbanas, oonst~tuem' presençà bastante

evidente no'território brasileiro. Este reb~ecimento se impõe nece~

sidade de propiciar tratamento integrado de (unções públicas de intere

se comum dos municípios que integram esta~ aglomerações urbanas de que

são exemplo, e~tre outras, Campinas e Santos, e~ são Paulo; Ipatinga

Coronel Fabricianp, em Mina~ Gerais; Volt~ Redonda - Barra Mansa, n

Rio de jane~ro; Juazeiro do Norte ~ Barbalha, no Ceará e Pelptas- Ri

Grande, no Rio-Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglom
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Constituinte ANTONIO CARLOS KONOER REIS pectlva assembléIa legislativa".

JUS T I F I C 'A ç j'{ O

Dê-se ao art. 5~ d~ 'Substitutivo a seguInte redação:

"Art. 5~ A União, os Estados e o Distrito Fe

deral poderão Instituir empréstimos compulsi

rios p~ra atender a despesas extraordinárias

decorrentes a calamidade publica, mediante

lei pr~vlamente aprovada por maioria absolut~

dos membros do Congresso Nacional ou da re'-

-----'------ 'L~.. lRIO/c:O"I'!iO/IUIlCOllltdO

CONSTITUINTE FLAVIO:PALMI~;' DA VEIGA

EMENDA 550446-.1

'--- -l-- --.Jl f:lYi'6Ji7J
m------------t-----,_Tl[nO/"lUSTI'tcaC1o----------- -.

tJ COM Issac V

AutOIll-------- _

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E F!WANÇAS

3. Às regi5es metropolrtanas. constituem-se, como já se

um caso-particul~, das aglom~raçõe~ urbanas e delas se diferen
ciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de

ecurso~ finance~ros e culturais e 5~ constituirem um centro de poder

11t~co, est~ último ca~acterizado pelo fato de terem COmo núcleo u
capital estadual.

~----------------TI:XTO/"USTI'IC..çlo----------------~

EMENDA 550447-3

lê
m..---------- 'LEIIlÁIIIIO/cOlIlssio/sUICOII'ssio

C-

I
raçõe~ urbanas d~ve-~e assinalar que ••no'decênio 1970-1980, foram elas
que t~veram o ma~or ~ncremento demografico(4,8% ao ano) contra 3,9% da_

,nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mi
habitantes.

A emenda procura Introduzir que a lei deve ser previamente apr~

vada, a ftm não apenas de explicItar a sua anterioridade ao fato,

configurando, dessa forma, .um tratamento genérico a matéria, mas ta.!:!.

bém dispor sobre quaIs as ocorrências clImáticas ou fenomenológicas

que são abrangidas pelo conceito de "calamidade publica", como,.allis.

é da boa técnica le~isla~lvaj

Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão do Sis
tema Tributário, Orçamento e Finanças.

Dê-se 11 alínea,!!., do item II, do § 9º do artigo 15, a segui!!

te redação:

"a) sobre operações que destinem ao exterior produtos indus

trializados, devendo a União ressarcir os Estados e o

Distrito Federal pela perda de 45% da receita que deiX,!!.

ram de arrecadar em decorrência da não incidência".

Sala dasReunlões,

cons~ 011 VEICA

JUSTIFICATIVA

Os problemas encontrados pelo exportador advêm da resistên 

cia dos Estados da Federação' em assunir o ônus decorrente da desoneração do ICM que

deveria incidir na exportação de produtos industrializ;ados.

Da mesma forma, são apontadas oomo distorção ou desoneração

indevida, os casos em que a matéria prima é adquirida flun 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 elCiPortador pelo ICM recolhido

aos cofres do primeiro Estado quando da aquisição da IIIIBtéria prima.

Por esta razão, a principal reivindicação dos Estados Federa

tivos 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 do!:.
soneração fiscal na expor tação e ainda os proble:nas encontrados pelo exportador, já

mencionados, demonstram a necessidade de Norma Constitucional Clara a respeito da m,!!.

téria. Sérias conseqüências para o fluxo de moeda estrangeira gerada pela atividade

de exportação poderão advir caso persista a indefinição .

A Norma Constitucional deverá dispor sobre a distribuição do

ônus relacionado 11 desoneração fiscal entre os Estados Federativos e a União.

A emenda, partindo da hipótese de a Assembléia manter o disP2

sitivo que exclui os Estados de renda "per capita" superior 11 nacional, procura atE!!!.

der os Estados exportadores:' de rellra abrangidos na restrição referida.

Os Estados da Região Sul e Sudeste, na hipótese em tela, per

derão cerca de 7% de sua receita. Esses mesmos Estados, em sua maioria, sofrem hoje

una perda em torno de 20 a 25% do total da receita do ICM, em razão da não incidên

cia desse tributo nas operações de exportação de manufaturados.

EMENDA 550449-0

Senador Constituinte HUMBERTO LUCENA

...,.,..------- .1.1M"..IO/cow.•sio/.u-COIlISsio,--------------,

Comissão do Sistema Tributário, Or amento
...,., ruro/JUS""tA;.io----------------~

Inclua-se o item V ao art. 62 do Substitutivo:

"V - a obrigatoriedade das instituições integrantes do Siste

ma Financeiro Nacional, estatais e privadas, no tocante

11 atuação no mercado financeiro, à fixação da taxa de

juros e à suspensão, por razões sociais, de ações exec.!!.

tivas de mutuários inadimplentes."

JUSTIFICAÇI\O

As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional

constituem a fonte de energia decisiva para o funcionamento do Sistema eccncmco,
Operam no mercado sob um regime de estrita vigilância do Estado, levada a efeito p~

lo Banco Central, de forma a impedir a ruptura do clima de confiança que alicerça
a acunulação financeira. Outrora, antes da crise de 1929 os bancos operavam num Si,!

tema de maior liberdade de atuação, mas a moderna política econômica recomenda sua

inteira subordinação às diretrizes da política monetária do governo. Todas as insti
tuições qU~ operam no mercado fi[1anceiro são extremamente beneficiadas por crédí.tos

de liquidez e outras formas de apoio do Banco'Central em volunes consideráveis. I,!

to porque operam nun setor vulnerável da economia. Devem, pcrtaotc, cingir-se lIs

normas normas de segurança econômica impostas pelo Banco Central de, forma a salva

guardar o conjunto dos int~resses econômicos de produtores e consumidores.

A Emenda sujeita, pois, por norma constitucional, as insti

tuições financeiras ao Banco Central do Brasil, como medida de garantia do proces

so de desenvolvimento econômico e social.,:I ,

Da! a presente emenda que visa criar un mecanismo de ressarci

Ielto, obrigando a União a indenizar os Estados exportadores em 45~ da receita oue

InIIo será. realizada em razão daquela exclusão. I
Hoje, os bancos gozam de grande autonomia frente ao Bancol

Central. escudando-se, no direito privado, para descumprir importantes Resoluções

daquela entidade e determinações governamentais de programaçlo financeira e pol!ti-
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ca monetária. Isto tem ocorrido na questão das dívidas dos agricultores e, mais re
centemente, na questão da dívida das estatais.

A Emenda abre um novo campo de apoio legal para a ação reg~

lat6ria do Estado sobre o Sistema Financeiro como instrumento indispensável à pre
servação da estabilidade econômica.

JUS T 1 F I C A C li O

O objetivo desta emenda é destinar aos munlcfpl~s o produto

do Imposto sobre a fase de consumo dos minerais existentes no

território nacional e ã vista dos seguintes critérios:

EMENDA 550450-3
t§0nstituinte Jpst LINS

,.-, 'L[u~ro/co"'ISsio/sus':ONI5.Jio

CO~ISSÃO DO SIST~!A TRIBUTARIO, ORÇA.'ffi1.'TO E FINANÇAS

r.r TItXTO!"Usn.lcAçio --,

Inclua-se o seguinte artigo e seus parágrafos, na

seção 11, renumerando-se os demais:

Art. 64 - A administração pública só poderá con

trair obrigações f1nance1ras e real1zar

'aespesa~ de acordo com a lei.

a) a clrcula~!õ de ben 5 corpóreos móveis termina na fase de

venda a varejo(consumo) por melo de cstabeleclmentos localizados

nos municfplos; b) o fato gerador do Imposto sobre Vendas a Varej

é a venda do produto ou mercadoria ao consumidor final; c) a base

de cálculo é o valor total da operação de venda; d) O I.V.V. terá

,abrangência total no Pafs' (inclusive as microempresas, hoje isen

tas dos demais Impostos: Renda, I.P.I., I.C./l. e 1.5.5.); e) sen

do Imposto de alfquota reduzida, não constituirá ônus expressivo

aos contrlbulntcs.

Constituintc 9'"

r:l----------------'II:·T"'"'''''I'ICI.;;;O-------------------,

COMlsslIo V

p-;....'n.~
'pf\DB/RJConstituinte FLAVIO PALMIER DA VEIGA

EMENDA 550453-8

~-----------~
'LIIrlUOIO/COI.lISS10' .."SCOIlIUiO-----------

J

§ 19 - Salvo nos casos previstos em lei, o Go-

verno não e~itirã dívida púb11ca e nem

contrairá empréstimo sem autorização do Congresso Nacional.

§ 29 - Os créditos para aten~er ao pagamento de

juros e do principaJ de dividas contraí

das, serão sempre incluídos na despesa orçamentária, não podendo ser

objeto de emendas pelo Congresso desde que se ajustem às leis autori

zativas a que corresponderem.

Dê-se ao Item /1 do Art. 16 do Substitutivo a seguinte reda-

JUSTIFICATIVA ção:

O controle da despesa públ1ca pelo Congres

so é fator decisivo de estabil1dade da econom1a e, em particular dos

setores 1nflacionãrios. A norma é, portanto, essenCial ao bom andame~

to das finanç~s nacionais.

"11 - vendas a varejo de mercadorias. in-

clusive de combustrveis líquidos c

gasosos· l •

J U ;: I F I C A li O

Cu;d~ a emenda de destinar o produto do Imposto sobre a fase
I

de consumo dos combustrvels I rquidos e gasosos aos munlcTpios, pol

dendo constituir grande fonte de arrecadação municipal. Trata-se I
de me d l da de fácl í controle e fiscalização, e cujo fato gcradol

seri a operaçio referente ao consumo, assim entendida a v~ndn ao

~04T"'----,
'ov06 187:

8'·"'100-'
PMD8 J

AUTOll---------------
DEPUTADO NILSO SGUAREZI

•
COf-HSSAO DO SISTEMA TRT8U rl1R

."., TUTO/JUS'I''' ..çio ,

• Acrescente-se o item rII ao artigo 8º, com a seguinte redação:

1":1---------- 'u:••"lo/CQWI",;:O/luacOlllssio-----------

EMENDA 550451-1 -.

f?

que a fasc de venda a varejo (consumo) se real iza por meio de cs-

consumidor final (varejo) do- combus t Lve i s de qualquer na t u r e z a .

Dispõe sobre providência da mais absoluta justiça, visto

tabelccimcntos local l z e-dqs nos municípIos.

111 -'ç~nceder Anistia Fiscal.

JUS T I F I C A T I V A

Tem sido freqüente, nos últimos vinte anos,a decretação I
de apistia fiscal. Justificações as mais diversas pretendem embasar o I
escape ao recolhimento fiscal. A lei tem como característica ~unoame~1

tal a universalidade. Todos os cidadãos, de conseguinte, devem rec~1

lher seus tributos não se constituindo em fundamento alegações como i~ i
fim idade de valor, tempo transcorrido ou até prescrição. Da igualdade;
de direitos decorre a igualdade de deveres. Ao cidadão cumpre suoneter

se aos ditames da lei bem como ao Estado cumpre constrangê-lo ao cumpri I
mento caso pretenda evadir-se dele. -,

Sala das Rcun i õcs, J,--.

'O"""~"'" DA VE I C.,

~- ....~
'09 /06 /8i 1

.. .
1- .

t
~

a) vinte e cinco por cento •••• o •• lo •

b) - trinta por cento •••••• ~••••••••••'

TIJl:TO/.lunlP1c,ro io-- -,

"Art: 20

Alterem-se os percentuais nas alíneas a), b) do item I do artigo 20,
. na forma abaixo

EMENDA 550454.6
tJ DEPUTADO NILSO SGUIIREZI

fi 'LCN;Ilo.o/co.,.nio/IUICOUISJio

r=v - COHISSAD DO SISTEMA TRI8UT~RIO. ~RÇAHENTO E FINIINCAS
~"''''':J
LlllilB/R

;50:

COMlssllo V
______________ 'I(CTO/.l"".'I(.&C&O ,

Dê-se ao Item J I do Art. 16 do Substitutivo a Iseguinte redi'l-

"li - vendas a varejo .de mercadorias,

Inclusive minerais de., ."~.alquer.l.
.. It~turezatl. _

Constituinte FLAVIO PALMIER DA VEIGA

EMENDA 550452-0

r - - - - - - - - - - rl.u..."'o/cow.ssiorCUSCO&lISlf.O------------

I:
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JUSTIFICATIVA

Importa fortalecer a micro-unidade da federação que é o Município.
Robustecida esta célula-máter, todo o corpo administrat2vo ver-se-á rccostecroo. t
no Município que se manifestam os pequenos e grandes problemas da comunidade; é lá

que deve ser provida a solução. Ninguém possui visão mais acurada das necessidades e

anseios do Povo do que o Prefeito, pela razão muito simples de que no Município cc~

fluem o Poder e o Povo. Aí a sensibilidade se encontra mais aguçada para as aspir2.

ções comunitárias como também se exerce a fi,scalização mais rigorosa. A distância

sempre provoca distorções, tanto da realidade quanto da sensibilidade. Cumpre, pois.

dar ao Município os recursos indispensáveis que permitam encaminhar as soluções mais

adequadas. Fortalecer o Município é receita de bom-senso, além de conclusão da exp!'.

riência e premissa de um real sistema federatlvo.

de do Governo Federal. Paraná e Rio Grande do Sul, (para apenas ilustrar um caso)

viram decretada a isenção fiscal sobre a soja destinada ao exterior, beneficiando o

governo Central com os dólares ~gressados em detrimento dos nuIhões de cruzados d!'.

vidos aos governos estaduais. Se''!:al procedimento encontra explicação numa 'ldmini.!

tração autocrática, dificilmente se coadunará com o concei to de uma federação, sem

aceitar, de forma irr.plícita, violação de direitos. Nada mais cur ial , portanto, que

os Estados se ressarcirem de receitas subtraídas flor conveniência da União.

EMENDA 580457-1
Constituinte FLAVIO PALMIER DA VEIGA

COIlISSi'lo V
,- .. L[Il ...1II10/tO"I~S;.!)/'u.tOlllrs'.i.:t- _

l: --:J f: 9 ;~. /!7J'-------------------------:------
r:T--------------~--T(IlTO/JUSTlrlC...Ç;;O

Constituinte FL/(VIQ PAlMIER DA VEIGA

Dê-se ã a l Ine a .,9) do § 11 do Art. 15 do Substi t u t l vo a sc

guinte redaçiio:

Dê-se ao art. d e r a l , isenções, r n c e n t r vo s e bcnc f Lc l o s

~beração dos Estados e do Distrito Fc

U 9 ) - regular a forma como, mediante dei j-

C A C li D

tributar".

JUSTIF

fiycüis serão concedidos e revogados, d~!

de que o sejam por quem tenha o poder de

T[I'O/.lU,t.'lcaçÃo J
12 do Substitutivo a seguinte redação:

"Art. 12 A disposição legal que conceder isençiio

lou benefício fiscal terá seus efeitos avaliados I

pelo Poder legislativo competente, : c~da quattJ

COfll ssxo V

anos, co":ados do exercício subseqUcntc ao da

respectiva vigêndla. A isenção au bencffcio fls'

cal de que trata este artigo só recairá sobre

Institutçio que contribua, efetiva e objetivald~~

te, com os poderes públicos constituídos".

JUS T I F I C A C ~ O

Procu,"amos, com a emenda, atender apelo que rec~bemos da As

sociaç50 dos FIscais fazendirlos de Niter5i, no Rio de J.Jneiro, no

sentido de que as isenções concedidas pela União sobre f.Jtos gera

dores de tributos dos Estados sejam abolidas do nosso ordenamento.
jur;dlco-constitucionill-- trata-se, em vc r d a de , dc urJa "c o rt c s r o

com o c h a p é u e l h e r c!", que c o n f r q u r a um claro de s r e s pe r t o ã autono

mia estadual.

A enlenda decorre de pleito que recebemos da A5sociaç~o dOF FI

cais Fazendários de Niterói, o qual reputamos de justo, oportuno e

necessário, visto como não eXiste razão para que continuem a ser

beneficiadas instituiç~es pelo simples fato de atcnderc~' diJp051 t1

vos do atua) Cõdigo Tribut"ário N.acIon.Jl, sem exata e o b e j t l v a de f.!...

n l ç âo legal do conceito

Sala das

V~IGfI
EMENDA 580458-9

cr===0EPUTADO DARCY DEITOS tJ?m".~• PMD8

....... T'IlTO/JUSTI'ICIoÇÃO------------------

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se no art. 9 da V - Comissão da Sistema Tri

. butário, Orçamento e Finanças, um inciso 111 :

SUPRIMA-SE

Do Artigo 62 o item lI, letras a,b e c

x~~xxxxx~~xxxx~xx~xxxxxx~xxx~x~x~x~xx~~x~~xxx~~xxx~

O Artigo~74 - itens I e 11 e seu paragrafo único

JUSTIFICAÇIlO
A presente emenda é para não se permitir que bancos estrangei

ros operem no País na captação de depósitos, cujo elenco de a,E. I
gumentos foram apresentados na proposta constitucional e que 

haviam sido aceitas pelo ilustre relator da Subcomissão do Siste

ma Financeiro Oeputado Fernando Gasparian e agora lamentavelme~

te vemos o relator da Comissão Temática Dep. José Serra, proceder

a alteração do que havia sido aprovado por aquela subcomissão, 

sem uma justificativa convincente.

= U,ITO/JUSTl"c...,ÃO----------------.....

r;-r---------- PLIII.. 'uo/coluss.io/sUICOIlISSÃO --,

CDMISSIlD DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORC. E FINANÇAS

~"T.
'ou06 / 87

~
"IT IOO-. .
M fi--

"III - Conceder isenção tributária a produtos des

tinados à exportação ou redução de alíquota a mar

cadorias cuja receita fiscal se destme a Estado

ou Município, sem a competente cocoensação."

Graves danos financeiros suportam algumas Unidades Federadas em d~

corrência da política de incentivo à exportação, promovida pela União. Os Estados a,E.

cam com o ônus da prodoção, mas não participam da receita gerada mercê da liberalid~

.- 'L'IÕ""10/cOlolISSÃO/CUICOIUU,i'-----------..,

f: V - COMrSSIlO DO SrSTnlA TRIBUT/lRIO,OR MIE"ITO E FINAN AS

EMENDA 580456-2
t= OEPUTflOO NILSO SGUflREZI
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Constituinte FLAvIO PALMIER DA VEIGA

~~Ar4---,

~06/87 !

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado,
cabendo ao Poder Público asseourar assistência integral com a ado
ção lle todas as formas comprovadas de: medicina (preventiva, curat,!.
va, reabilitadora, formal e informal)~ -

Contudo, a democratização da saúde, através do aces
so de todos os cidadãos aos beneficios que a medicina pode pr~por~ ,
cionar, continuará a ser apenas letra morta enquanto nã.o houver vin ;
culação orçamentária de recursos, como, aliás, já ocorre com o se~:
tor da educação, por ser mecanismo seguro para a obtenção permanen l
te dos meios materiais mínimos, indispensaveis à sua concretizeç~o.:

Decorre também a nossa preocupação do fato de Que i
as condições s6cio economicas e culturais da população brasileira I
a predispõe para a doença, somado à constatação médico cientifica ,
de que o organIsmo humano, a cada dia que passa, fica mais indefe
so dinate de virus que se propagam com maior facilidade, pelos de~

locamentos populacionais, internos e externos, em razão do cresci
mento da facilidade dos meios de transporte.

Com a vinculação orçamentária sugerida será possi 
vel, para dar um exemplo, universalizar o atendimento médico, hos
pitalar, odontologico e ambulatorial" abrangendo assistência às
crianças, aos idosos, à natalidade e aos brasileiros que carecem
de atenção especial, como os portadores de deficiência fisica, men
tal ou sensor ial. -

Trata-se, sem qualquer, dúvida, de matéria de figur~
ção obrigatória no novo texto constit~cional.

MUSl IF ICIIÇllO l

"'"' n:::no/.luSTl'lc.t,çÃo-----------------

Art. - Lei especial disporá sobre a aplicação anu- I
aI pela União, Estados, TerrIt6rios, Distrito Federal e Nun{cípios.!
de pelo menos quinze por cento de sua participação orçamentária em
programas públicos de saude.

EMENDA 550461-9
e= DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

F J C A ç 1\ O

cimento que 05 tenha gerado"4

JUS T

COMISS7iO V

A norma constItucional perseguida pela inclusa emenda deco~

re de sugestão que recebemos da Associaç5o dos Fiscais Füzendá-

rios de Niterói. 0'0 'Estado do Rio de .ran e t r e , Tem por o b j e t l v o

ral se excusem do paganlento do ISS pelo fato de nia scr~m os mc~

evitar que empresas de serviços de construção ou montagem de

plataformas de prospecção ou pto~pecção de petróleo e gas natu-

~nlão nas quais se local ize o esLabel~

mos abrangidos pela tributaç~o de nenllum municTplo, visto serem

realizados em ;rcas da U~Iiol tais como as Baci~s de Cantpos(RJ),

N~tal (RN) c Baci~ Ama2õnica.

Acrescente-se .,§ 3~ ao Art. 16 do Substitutivo com a seguin

te redação:

Il§ 3~ Compete ainda aos Municípios ins-

viços de construçio civil em ireas da

Os pr6prios municTpios 1 istar~o os serviços que lhes seJar~

EMENDA 550459-7

(õJr---------- PLU'''"10/c:o''I.,ia/CU.COIoIlUÃO

(-
r:lr----------------TtITOlolust••ICAÇ.,D-------------

peculiares, de forma a abranger todos aqueles que n50 scj~m n~rn

de compct~ncia dos Estados c nem de conlpet~ncl~ da Uniio.

IlVI - no caso da União, é vedado con-

ROCHA

JUS T I F I C ~ ç ~ O

,,§ 32 Na cobrança da dívida ativa de co r r en.t e de cré
dito tributário, bem assim nas causas pertinentes a tributos
federais, a Fazenda Nacional seri representada judicialmente
pelo órgão ~specifico da Advocacia da União."

Dê-se ao § 3º do art. 13 do Anteprojeto Substitu~ivo

da Comissão V - Do Sistema Tributário, Orçamento e FInanças, a segui~

te redação:

EMENDA 550462-7
CJsenador LOUREMBERG NUNES

..,------ T[ITOJ.lUSTlfICAÇio--------------__~

com a sc-

Const.tuint" FLAVIO PALMIER DA VEIGA

CO~ll ssxo V

Acresc"nt,,-se ttém VI.ao Art. 7~ do SubstitutiVO

glllnte redação:

ceder isenções, incentivos c b e

nefícios so5re fatos gcrdd01cs de

triblltos dos HunicTpios quardo n~o

detenha ela o poder de lributal"ll.

JUSTIFICA~

tJr----~------.L'WAIl.IO/COWISSÃoi,lllltOlluuio

EMENDA 550460-1
f:

Essa emenda é preconizada pela Associação dos Fiscais Fazen

dários de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, a qual lembra o

caso d~ obras públIcas contratadas pela União ou pelos Estados cm

terrlt~rlo dos Municípios, por ocorrer grande evasão de rece.t~s,

com prejurzos para os ~ltinlos e sem vantagem para 05 primeiros;

faz refer;ncia , tamb~m, aos preJufzos municipats com a isenção do

ISS em servIços de reparos navais, em que as ma'ore~ emprcs~s do

ramo sediadas em Nlteril estão protegidas pelo Decreto Fcder~i n"

~44/67, n~o recolhendo o 1SS qU? deveria Incidir sobre receita d~

grande expressão econômica.

A presente Emenda pretende aperfeiçoar a disposição
que confere a órgão Jurídico com a especifica função de trabalhar em
matéria jurídico-tributárIa o encargo de prom~ver a execução das dívi
das fiscais. D dispositivo se refere tam~én à co~rança administrati~

va, mas essa já se acha devidamente organizada, diversanente d~ oue
ocorre na área judiCIal. De nada adianta um sistema tributário oem
es~ru!urado se~ na prática, ~ão é concretamente respeitado, pois a
oml~sao no pagamento dos trIbutos prejudica ou, mesmo,elimina a gene
ralldade, universalidade, igualdade e progressividade tributárias
-- disse-o, com muito acerto, em seu Relat6rio Final,'o Constituinte
Fernando Coelho. '

Essas, as razões da Emenda ora apresentada.

~Vv~
LOUREMBERG NUNES ROCIIA

Senador consti~ulnte

Sala das Reuniões,

Const i tuinte):..{· DA VEIGA
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JUSTIFICAÇÃO

A necessidade de inscrição de dispositivo pertine~

te à proposta a.nc Luaa resulta da real~dade de que não !,cce h ave r
maior ~njustiça por parte do pocer públ~co contra os ~errbros da
uma co~unid~ce ~o que a cobrança, compulsór1a e abus~va, de ser
viços que nao sao, efetivamente, prestados, co~o ocorre eM rnu1tcs
Estacas bras~le~ros.

O fato, sem dúvida de caráter surrêalista, '.' ven
transtornando milhões de brasileiros, humildes em sua r.aior~a, os
quais ~oram em conãlções precár~as por falta de obras públicas
~ue lhes prcporc1onem a necessár1a 2nfraestrutura ce serviçcs de
agua, esgoto e luz, princ2palrrente, const~tu1nco-se, portar.to,
em dupla penalização - a prime~ra pela inexisténc~a ão ser,~ço

bªsiso, e a segunda pelo pagamento obrigatór~o ~e um serviço que
nao e efet~vamente prestado. .

Tendo em vista, Dorém, a avidez de administrace~~s

que não enxergaM além da geração de recursos, ponco 2~porta~co-se
em saber se existe a contrapart~da da prestação d~ serviço 9éb~i

co na cobrança de tar~fas e de penas, essa s~tuaçao ainda se ver~

fica em mU2tos pontos ão nesso Pais, e os consUDiàores, entre~ues

à própria sorte, sem ter a quem reclamar, sujeitanão-se a esse P~
gamento arbitrãr~o, injusto e até ~~smo desonesto, Já que quanto
a ser imoral não há qualquer dúv~da.

Contudo, graças ã previdência que esta~os propcn~o

ã Assembléia Nacional Constitu1nte, será possível em futuro nrõxi
mo ~cabar com essa imposição, e os Estados e os Municlp~os sõ ço~
derao cobrar por serv1ços quando eles sejam, efet~vamente, presta
dos. -

______.....!... 'Lu.u'o/'CIl,ssio/s~'DCClIIlss10 ;~tJ COlIISSlIO DO SI5TEllA ~'RJBUTARTO, ORÇM:r:l,TO E FI.ml!~

EMENDA 550466-0
[D SJ~.ooR CID ·SJ'1P..()JA ne Cil{.'l\L~u~o"--

e
rtaa s

tem

A cgnstituição de 1969 atribu~~exclusividade ~ao
Presidente da ReoUblica na in~ciat~va de le~s que, entre out_as
matérias, cisponham sobre matéria f~nance~ra, mancamento qu: ~'
por isonom~a constituc~onal, estendeu-se aos Estados e ~un~c~-

pios. . d d ..
Sem dúvida que tal medida castrou o po er e ~n~-

ciativa dos vereadores, fazendo com que as Cánaras Municipa~s
ao lado de outros d~spositivos const~tuc~ona~s ~mpedit~vcs
limitat~vos de ação acmin~strat~va munic~pal, passassem_a
se parecer com um b~belõ, o qual, além de br~ncar-se, nao
qualquer outra utilidace.

f preciso, portanto. devolvp! o pod~r de l~gis;~r
sobre matéria f~nance~ra aos vereadores, Ja que sem rec~rso .~

nanceiro naàa se pode real~zar em favor do ~e~ cornu~ e ao aten
dimento das mais justas e ~med~atas asp~raçces do pov~.

Nada há aue possa Just~ficar a ~anutençao,no tex
to constitucional em eiaboracão, de disposit~vo que ~~Feça aos
vereadores exercer, concorrenteMente, a_1niciativa CC le15 que
disponham sobre matér1a f1nance1ra, razao por que estanos ~cs

apressando em apresentar aos E~inentes Colegas nesta Assemble~a
Nacional Const~tuinte a sugestao inclusa.

Art.-A iniciativa das leis q~e disponham sobre m~

téria financeira, no ámbito ca admin~straçao mun~cipal, é da
competênc~a dos Prefe~tos e Vereadores.

Nos termos do § 29, do artigo 14, do Reg~mento ca
Assembléia Nacional Constitu~nte, inclua-se o seguinte dispos~

tivo:

D~PUTADO Fk~VIO PALMI~R DA VEIGA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 550463-5

re-r nXTO/olusTI'ICAÇÃO------------------,

r:-lr- 'l.lNÂ"IO/COWI ! 3 i. O/ SUI COlllll U ÃQ - - - - - - - - - - - ,

COMISSÃO DO SISTEI~ TRIBUTÂRIO;OR A}~NTO E FINANCAS

• TI:.TO/~uSllfIC ..;;,O------

Suprima-se a frase: "quando em subst1tuição aos M.!

n i.s t.r o s , II

OUSTIFICAÇIlO

~ vantagem de um corpo especializado de subseitutos
que dê não apenas cont1nuidade, obstando a sua solução, seJa

por Iuoll.VO de doenças, licenças, ac i dcn t e s , f a I tas, 1mpcài

mentos, elc .... mas que até mesmo venha trazer dinamização,

at ravô s de um trabalho paralelo de d.í s t r abu í câo e relação dos

processos, é uma experiência que mer~ce divulgada em todos

os Tr1bunais do pais.

A modelar experiência. do Tr~bunal de Contas da União

no que concerne à substituição àe seus M1n1stros Tl.tulares,

prevlsta no Dec-le~ 199, que é sua Le1 Orgãnlca, complement~

do pelo Reg1mcnto Interno, merece consagraçãoconst1tuclonal,

dada a frag111düde de um mero àecreto.

o da spos a t Lvo é salutar porque responde a um dos cr!!

c~a~s problemas da admin~stração da justiça: A SUBSTITUIÇÂO

DOS JUIZES.

O parágrafo trata do relevante problema da subst~

tu~ção dos Min~stros e Juízes do Tr~bunal de Contas, dando

lhe foro const1tucional e pondo f1ID a um dos ma1S graves dos

vícios dos tr~bunais: A MOROSIDADE DAS DECISOES.

"§ 20. Além de outras atr~buições definidas em lei,

os Aud1tores têm as mesmas garantias, prerrogat1vas e imped~

mentos dos titulares e substituirão os M~n~stros em suas fal

tas e Jmpcdimenlos.

ção:

O § 20 do art. 57, 11 passa a ter a seguinte reda-

JUSTIFIC!>,ÇÃO:

~.m~'09 / 0 6187

DEPUTnoo FL~VIO pnLMIER DA VEIGA

Art. _ A União, os Estados e os Municípios aplica
rão nunca menos de 30% (trinta por centos) de suas parcelas orça
mentárias constitucionalmente destinadas a Educação para desenvol
vimento da Educação Especial no País.

" ••. os países não deverão criar le~islação esp:7l
fica para pess~as deficientes, a fim de não segrega-la~ nem_es_~
matiza-las. deverá ser procedido o levanta~en~o.~e ~eg~slaç:o e~:~
tente no País sobre pessoas portadoras de veflclenclas, p~ra _U~a
revisão analítica e, se necessár~o, procedlda a.sua atuallzaçao_~
através de dispositivos legais vlsando a~ atendlmento das ~ec~s;~
dades dos deficientes, protegendo seus olreitos fundamentals a ~

ducação, à Reabilitação a ao Trabalho".

O espirito dessa oportun~ recomendação das N~ções

Unidas é que nos inspirou na apresentaçao da pres 7nt7 pro~os_3, ao
texto constitucional, a qual permlte acrescer o dlrelto o: segu 
rança social às pessoas que não possam educar-se ~elos melos.cc,
vencionais nem integrar-se, de forma plena e efetlva, na socleda-
de onde vivem. ., . j t

Trata-se, portanto, de provldenc~a us a, necessa-
ria e oportuna, que esperamos ver acolhida pelos Eminentes Cole 
gas Constituintes.

EMENDA 550464-3

r-r- 'LlNA'uo/cONIS3ÃOtSUlco1ussio-----------

f=J COMrssno DO SISTEMA TRTBUTnRIO,ORçAHENTn E FINANÇOS
.-. nxTo/'"'uST."CAÇio-----------------

r:1----------------tl:ITO/olU"I'ICAÇÃO-----------------,

EMENDA 550465-1
I: D~PUTAOO rL~VIO PAL~'IER DA \"EIGA

r:-lr---------- 'Lt .. "IIlO/c:C ... s'''o/sUICOllll'';;O-------.,----,

coar ssão ;;;>. c::'"':''3. e:::::::z:r.:. $($t. TI2 i8. OKC;. -[ li;v/r'<c1lJ rr;....~
Y/06/ll?

Ganha a adml.nlstração, através da per~anêncl.a de

seus scrV1ços, ganha o ]urisd1cionado, que não tem o julgame~

to de seus processos ad1ado pelos mais variados motivos.

A norma ora sugerida exige que os substitutos tenham

as mesmas qual1f1cações dos titulares, no que concerne a là~

de, experl.cncia, ldoneidade, etc.

Acrescente-se ao texto constitucional o seguinte:

"~ão haverá cobrança por serviços públicos que
nao sejam, efctiva~cnte, prestados".

Em contrapa~t1da, assegura aos substitutos as. rnes

mas garantias clássJcas da magistratura, consubstanciadas na
vitaliciedade, irredutibllidade e inamovibilidade.
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Essas qa r an t a a s , di tas tradJ.cionais, são antes 9a

!antla~_do c~dadão c do jurisd1clonado do que priv11égl.os dos

detentores dos cargos.

No DireIto Constl.tucl.onal moderno, n50 eXl.ste luçar

para privilégl.os, Já que vigora como princípl.o maior a lson~

m1a que assegura a 19ualdade de todos perante a le1.

Acatada a emenda, estarão as rendas provenientes do culto ao a~rigo da 

imunidade, afastando-se as mais remotas ou eventuaIs manifestações de descrimi

nação, limitação ou intolerância para com lias cultos de minorias", afastando

se desnecessárias peregrinações ao poder judiciário na defesa de direitos tra

dicionalmente enunciados, mas nem sempre respeitados.

No caso, porém, dos magl.strados, a flm de que seJ~m

salvaguardada a independ~ncia e a La s ura do julgador é de :-l~

ter que tais apanágios cubram o func10nár10 púb11co encarre
gado da prestação Jur1sd1c10nal.

Além do ma í s , pe s s a-i se a ex í.ç i r do svb s t r t ut.o que se

submeta a concurso de provas e títulos, com o que se apura a

capacIdade técnica dos Auditores, possíveis· futuros lntcgraE

tes do Tribunal

~"..".~
L.!'LID!<JBI2....._~_~

--------- Plr',.Alo/co... ssio/su.:;o ... S!;&O .....

DO SIS'l'r::'lA TRIRUTARIO r: ORÇl'l~ENTO E FINANÇAS

r:-r------.----------- Tr.TO/JU51",CAÇÃO----------------.....

A alínea~. ~nciso 11, do art. 57, passa a constitu~r

o 1nC1so 11, com a segu1nte redação:

A denom1nação ainda SUbSlSLc na Justiça Ml.ll.tar, na

qual. o referl.do juiz goza de todas as garantl.as da w~glstra

tura e tem acesso ao Supcr10r Trl.bunal Mi11tar, ao laco dos

oficl.ais general.s das 3 armas.

A denom1nação de Auditor nada tem a ver com o oficlo

de aud i tagem e s i m com ,o o f Lc i.o de aud i r-e , i. é., de OUVl.r e ju.!

gar, como nos primórdl.os da nossa hlstórl.a, havia o ofíC10 de

Ouvl.dor que excrCl.a a função de Juiz.

A razão de ser desta salutar norma é propiciar ao co
leg1ado, geralmente composto de homens púb l acos v i ndo s da at~

vl.cade poliLl.ca, um saber de exper1êncl.a fe1to daqueles qL~

all. Já vem atuanào e contr1bu1ndo para o seu engrandeC1mento
através de seu trabalho de cada d1a. q~e são os Aud1tores e
Membros do M1nistér10 Públ1co.

Apenas l.nova, e para melhor, quando reserva 2/3 des
sas vagas aos ~ue Já a La exercem a função de M1njxt.ros - Sub~

t1tUtOS, que sao os Aud1tores e aos representant~s de certas
categorias, escolhidos e nomeados pelo Congresso Nacional.

o anteprojeto ao mesmo tempo em que inova, mantém a
llnha báslca que tem predom~nado no D1re1to Const1tucional 
Bras11e1ro, qual seja o de livre escolha pelo Presidente da
R~pnbllca dentre os cidadãos, bras11e1ros, com notõrl.os ~ co~

nhec1mentos Juríd1cos, econôm1cos. f1nance1ros ou de admin1s
tração púb11ca, em relação a 1/3 das vagas, mas nomeados pc=
lo Congresso Nac10nal.

O artigo trata da nomeaçáo pa~a os cargos de M1n1stro
do Tribunal de Contas da Un1ão.

"Um terço, dentre Auditores, subst1tutos legais de rH
nistros, e membros do M1n1stér10 Púb11co Junto ao Tr1
bunal de Contas, por este 1ndicado, em l~sta tríplice:
alternadamente, segundo cr1tér1o de ant1gu1dade e me
r'e c ame nt.o ," E no ancí.so lI, que passa a 111 Lera-ser um terço ,
em lugar de dor.s terços.
JUSTIFICAÇÃO:

~"..~'o9J06j87

Deputado Flávio Palmier da Veiga

l:IIIlU"t5'IIJi 1'1 "F." 1 C' 'A ç 11 O

Dorival Caimi, cantor e compositor baiano sempre lembrado e
festejado pela beleza e pela força de suas músicas, disse em uma re
suas composições:

"Eu não tenho onde morar,
é por isso que eu moro na areia".

Calcula-se que hoje no Brasil cerca de trinta oor cento de
sua população total não tenha onde morar, vivendo'em cond2cões de
miséria absoluta, habitando as inúmeras cabeças-de-porco éX1sten
tes nas periferias das grandes cidades.

O Banco Nacional de Habitação, ilusão que embalou os sonhos
de muitos brasileiros nO início da década de sessenta e que termi
nou ~s seus dias de forma melancól1ca, não apenas não resolveu o
problema mas tembém concorreu para agravá-lo de form~ co~siderável,
já que no período as concessões de financiamento hab1tac10naI que
concedeu o foram em condições de prazo e amortização inteiramente'
fora da realidade da renda familiar dos financiados.

Assim, a única solução é fixar, pela via constitucional, o
direito de todos os brasileiros à aquisição da casa própria,mas em
condições de financiamento cuja amortização não supere v2nte e ci~

co por cento da renda do pretendente ao financiamento, como f~rma

de possibilitar-lhe saldar regularmente os comprom1ssos e tambem '
manter a regularidade no funcionamento do sistema.

EMENDA 550467-8

~~ -- Tt:I'TO/.lu'TIP'lc ..ç;,a-------------------,

li A Constituição assegura a todos os brasileiros o direito à
aquisição de casa própria com financiamento público e amortização'
mensal nunca superior a vinte e cinco por cento de sua renda fami
:liar".

..",- ;I.lul.o/ecnussi.o/sulcOllussio------------,

ComIssão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

11 B-Templos de qualquer confissão religiosa, suas dependências inerentes ao exe r

cicio pleno de suas atividades c rendas provenientes do cul to ." 3. Na Suq c s t Eo ~Q 501578-4 do Cons t r t ui.n t e JC'XO ~:!\

TAL (GO);

2. Na suqc s cão nQ 569 do Deputado Cons t i t.u i n t c C!,R'l,;L
BEKF;VIDES (XI,);

nodosA 1dé1a aparece também em d1versas sugestões

bres const1tuintes eleitos pela vontade DOEu lar:

1. No anteprojeto AFO~SO ARINOS, sob nQ 210;

A inovação tem matrl.zes constl.tuCl.OnalS pois. à exc~

ção do Supremo Tr1bunal Feàeral, todos os tr1buna1s Jud1c1ã

r10S têm em sua composl.ção juízes orlundos de sua carrel.raRue

são alçados à l.nstânc1a superior através de antl.gu1c~ce e rnê

reClrncnto.

I
I

~-PF·t~

~ô'6~·-ã71

Dê-se ã al ínea "b'", do inciso II do artigo BC!, a seguinte redaç So .

-------- 'Lr:"."'uo/COlllsslo/suacOlussio-------------,
, COIII ssao DO SISTEMA TRIBUTAR IO. ORÇAMENTO E F INAllÇAS

EMENDA 550468-6
~ ""TOII

~const1tulnte Eunice Michl1es

r:-r----------------T[.lTO/.luSTI'IC"ÇÂO------

JUSTIFICATIVA 4. Na Sugestão nQ 502376-1 do Cons t í t.u i.n t e s xxr.n.uo
FURTl,DO;

11 O templo de qualquer cu) to não é apenas a material idade do ed i fíeio.

Um edifício só é templo se o completam as Instalações ou pertenças adequadas

àquele fim. ou se o ut l 1izam efetivamente no cul to ou prática rei igiosa I1 (J\II~

mar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, pg 91).

E inquestionável que a garantia cons t l tur c lcna l é dirigida ii l r be r-dadc do

exercício de culto em sua forma e expressão ampla, sem restrições de natureza 011

guma. Aliberdade de maru fe s t e r religião ou crença ficar'; sujeita à limitação

descriminação com a imposição de tributos sobre bens vinculados ao culto OLl as

rendas de or i undas

5. Na Sl,;gcstão do Con s t Lt u i n t e FÂBIO R\t:~:dE'l"rr;

6. ~a Sugpstão do Constituinte JESSt FREIRE;

7. N;l EI',._ndu do J)"puludo F[!-"hu]tn1 .run i o r r

Pro propos t a , por t ant,o , tem o mêr í t o de, sem df'::.'l'1'~;:c1r o

crité:r10 tradicional até aqui adolado na composição àa Corte

de Contas, assegurar o acesso a 1/3 das vagas ~qucl~s ~~C, por
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sua condição de substitutos dos titulares, já se revelarampl~

namente capacitados para bem exercerem o importante cargo.

Por outro lado, a justa ascenção dos Auditores, que são

os juízes- da carreira e dos Membros do Ministério Público, ao

posto de Ministro não se compadece com O caráter de tempor~

riedade.

EMENDA 550472-4P'f aUTOJl

~onstituinte Eunice Michiles

..,..,---------- 'LIIlÂIlIO/c;OMISI.i.o/lUltOlilISs.i.O------ .,

COM I SSJlo DO SISTEMA TRI BUTAR IO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

=----------------tUTo/~unl'IC.I;;,IS-------------------,

A temporariedade do mandato só se casa bem com a ele!

ção dos profissionais das entidades representativas da socie
dade civil prevista no inciso lI, que fica mantida.

Os Auditores e Membros do Ministér10 Púb11co, uma vez
alçados ao posto de Min1stro, ali devem permanecer até a sua

aposentadoria, até porque pode acontecer que, com o exercício

do mandato de 6 anos, não perfaçam eles o tempo necessário p~

ra a aposentadoria.

Dê-se ã a l [nea " C" do Inciso IJ do artigo 8C? a seguinte redação:

ti C - patrimônio; renda ou serviços dos partidos políticos. inclusive suas fun

dações. das entidades sindicais de trabalhadores e das Instituições de

educação e de assistência Social sem fins lucra·tivos. observados os requJ..

sitos estabelecidos em lei complementar~;

JUS T I F j C A T I V A

A eles, que palmilharam toda a traJetória de uma carrei.

ra dedicada ao ofício das contas, não deve ser atr1buído um
mero mandato, mas o exercício pleno da funcão que coroa a sua

carreira.

As, garantias trad1cionais da magistratura perte,ncem não

ao titular mas à própria sociedade que terá juízes amune s de

qualquer influencia de natureza subalterna.

t entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais nacionais, que

a lei complementar regulamentando disposições constttucio~al5 deverá emanar do

Congres 50 Naci ona 1.

Propõem-se pela emenda o acréscimo do termo IIfederal", para afastar-se

as contínuas e reiteradas interpretações divergentes de orgãos municipais, que

-tem disposto em seus Cõdfgos Tributários, uma série de requisitos não existen

tes no Cõdigo Tr l butâr l c nacional, obrig~ndo às ins t l turções de educação e as

sistência social a penosas e custosas ações judiciais para verem reconhecidos

os seus di rei tos.

Comissão do Sistema Tributário Dr amento e Finan as

..,.., 'LlIIIAIl'Cl/;allllssio/Su.COIllIUio-----------,

""' TU:TO/o1USTI'ICAÇio------------------,

A interpretação municipal, é merecedora de respeito, face ã redação do

vigente texto constitucional, ora repetido, pela defesa que se faz na área mu

nicipal, de que as imunidades do Imposto Territorial e Predial Urbano, Imposto

Sobre Serviços de Qualquer Natureza e outras, por serem de competência munici

pal, devem ser reguladas pela Lei Hunlclpa~ e não Federal. Adotado esta Inter

'pretação, adviria o inconveniente de diversIdade de consições, requl s r rcs e no!.

matização, em prejulzo do funcionamento eficiente das Instituições ora prote 

gidas.

AUToll---------------
FELIPE MENDESDeputado

Dê-se nova redação ao § 42 do inciso 111 do Art. 12:

EMENDA 550470-8
,[!J

§42 ' __ As contribuições de melhoria serão exigidas dos pr~

o pagamento da contribuição de melhoria não pode fi

car a cargo apenas dos proprietários de imóveis beneficiados, uma

vez que o público em geral também é beneficiado com a obra (pavl

mentaçãõ:. de ,ruas, estradas, etc).

Por outro lado, a melhoria proporcionada beneficia de

formas diferentes os imóveis, conforme a localização.

r.or----------------TU.TO/~ulTtrIC.ÇÃO _,

Dê-se ã alínea " C" do inciso II do artigo BC?, a seguInte redação:

IoUTOlll-- _

"C - patriRlÕnio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fun

dações, das entidades s l ndt cat s de trabalhadores e das instituições de

educação e de assistência Social sem fins lucrativos, observados os requ.!..

~Itos estabelecidos em lei complementar federal j

..,..,----------",U.lIlI0/tOMIUio/lUICOlfISlio-- .,

COMISsAo 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550473-2
[J DEPUTADO ENOC VIEnA

e~tabelecl

Justificação

prietários de im6veis beneficiados segundo critérios

dos em lei.

Art. 26.

= TlUlTO/.rUSTl,.IC";io ---,

Suprima-se o Art. 41

E entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais nacionais, que

a lei complementar regulamentando disposições constitucionais deverá emanar do

Congresso Nacional.

A interpretação municipal, é merecedora de respeito, face ã redação do

vigente texto consti tuc i ona l , ora repetido, pela defesa que se faz na área mu

n r c i pa l , de que as imunidades do Imposto Territorial e Predial Urbano, Imposto

Sobre Serviços de Qualquer Natureza e outras, por serem de competência munici

pal, devem ser reguladas pela Lei Municipal e não Federal. Adotado esta inter

pretação, advirla o inconveniente de diversidade de consições, requr s l tos e no.!,

mati:zação, em prejulzo do funcionamento eficiente das insti tuições ora prote 

gidas.

JUSTIFICATIVA

Propõem-se pe 1a emenda o acrésc imo do termo "federa1", para afas ta r-se

as cont fnuas e re i teradas interpretações di\tergentes de orgãos munic l pa l s , que

tem disposto em seus Cõdigos Tributãrios, uma série de requisitos não existen

tes no Código Tributário nacional. obrig~ndo às instituições de educa~o e as

5 i 5 tênc i a soc i a 1 a penosas e custosas ações j udi ci a i s para verem reconhec i dos

os seus di re i tos..

MENDES
&UfOll---------------

FELIPE

Justificação:

D objetivo do Artigo, que é o de conciliar o programa

administrativo do Governo com o orçamento, não estará alcançado

porque o primeiro aro da administração terá inevitavelmente o 0r
çamento préparado na administração anterior.

D dispositivo também contraria o disposto no § 2º do

EMENDA 550471-6
fl Deputado
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EMENDA 580474-1
t:J DEPUTADO ENOC VIEIRA

r-->c---------- PLUC"AIO/coliVssio/su.COIlISsÁO------------,
, COHISsAO DO SISTEMA TRIBUTARIC1, ORÇAIIENTD E FINANÇAS

~c----------------,. ....tO/-.lU'TIFI,C~i.O----------------.,

EMENDA 580476·7
r:constituinte ETEVALDO NOGUEIRA

r:-r---------------- TUTO/.lUSTIP'ICAÇão----- -'- ---,

Dê-se ã a1fnea "b", do Inciso II do artigo 8~, a seguinte redação: Inclua-se onde couber no Capítulo III - Do Sistema Financeiro
11 B-Templos de qualquer confissão re l igiosa, suas dependências inerentes ao exer

creio pleno de suas ativIdades e rendas provenIentes do culto." Art. - A atividade bancária e financeira está vinculada ao
volvimento nacional e à justiça social.

desen-

sua

poderá
desde
neles

veis.
Art. - Aos Bancos de nível nacional o~ conglomerados financeiros
não será permitida a participação, de qualquer modo, em qualquer
Banco ou instituição financeira que venha a ser constituída nos
níveis regional, estatlual ou municipal.
Art. Para preven~r prejuizos que possam recair sobre os depositan 
tes, a lei criará um seguro, cujo ônus caberá ao Banco ou insti
tuição financeIra.
Art. - Nenhum Banco ou outra instituição financeira será segura
do-por companhia coligada ou controlada ou, da qual, O Banco ou
a instituição financeira ou seus acionistas detenham qualquer for
ma de participação.

Art. - Os Diretores de instituições bancárias e financeiras res
pondem civil e penalmente. pessoal e solidariamente, por todos os
atos de gestão administratIva e financeira praticados no eo exercí
cio de seus mandatos.

JUST I F I CAT I VA

Art. A formação de conglomerados financeiros não será estimulada,
nem se permitirá a aquisição do controle acionário, fusão ou in
corporação de Bancos e outras instituições financeiras pelos conglo
merados já existentes, a não ser na hipótese de que pessoas físicas
ou jurídicas não demonstrem interesse pelo negócio e nos casos de
iminente insolvência, quando tal medida se justificar. como saneame~

to e preservação da confiança pública no Sistema Bancário e Finan
ceiro.
Art. - Será permitida a criação de novos Bancos e outras institui
ções financeiras desde que atendam às exigências que a Lei Comple
mentar estabelecerá.

Art. - Será permitida a constituição de Bancos e outras institui-
ções financeiras, que poderão ter suas atividades restritas a um
dos seguintes níveis:

I - Regional;
11 - Estadual; e

111 - Municipal.
§ - O Banco ou instituição financeira de nível Regional
atuar em mais de um Estado, da mesma Grande Região ou não,
que um deles exerça influência sobre a economia do outro ou.

ocorram peculiaridades eco~ômicas semelhantes.

§ - O Banco ou instituição financeira de nível estadual terá
atuação restrita ao Estado em que se instalar.
§ - O Banco ou instituição financeira de nível municipal circunscr!
verá sua atividade ao município em que se estabelecer.
Art. - A.União regulará o funcionamento dos Bancos e outras ins
tituições financeiras nos níveis nacional e regional, cabendo aos
Estados e Municípios regulamentá-la nos seus respectivos níveis, a
tendendo às peculiaridades locais.

Art. - Nos municípios onde se instalarem Bancos ou instituições fi
nanceiras de nível municipal não será permitida a instalação de
agências de Bancos ou outras instituições financeiras de outros ní-

AnterIormente a 1964, a ativIdade bancária ou financeIra no Brasil, se distri
buía por sociedades diversas, umas de maior porte, outras menores.

Havia a gradação salutar, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de
vista político e institucional, entre tais estabelecimentos - os grandes,
os médios e os pequenos.

OMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORCAMENTO E FINANCAS

O parágrafo 40 do Art. 21 do anteprojeto da sub-com~ssão

de tributo, participação e distribuição das receitas prev~a que o
Fundo de participação dos Estados e Distrito Federal seria d1stri

buido na sua totalidade exclusivamente às unidades da federação,com

"renda per capita" inl;erior à nacional.

O Fundo de participaçáo na sua concepção deve levar em

consideração dois aspectos fundamentais: equalização e proporcion~

lidade na necessidade de bens e serviços públicos.

A proposta da Sub-comissáo estava levando em cons1deração

apenas a questão da equalização e a proposta da Comissão atribu1
pouca importãncia a tal questão. quando é sabido que os desníve1s
regionais na distribuição da riqueza e da renda são fatores dete~

minantes de fortes tensões sociais.

~ U S T I F I C A T t V A

JUSTIFICATIVA

O que essa emenda propõe é que haja uma distribuiçáo equi
tativa dessas funções básicas.

" O templo de qualquer culto não é apenas a materialidade do edifício ...
Um edifício sõ-é templo se o completam as instalações ou pertenças adequadas
àquele fim. ou se O utilizam efetivamente no culto oU prática religiãsa" (Ali!!.
mar Baleeiro, Direito .Trlbutárlo Brasileiro, pg 911.

E tnques t lenâvel que a garantia constituiclonal é dirigida ã liberdade do
exercício de culto em sua forma e expressão ampla, sem restrIções de natureza aI

guma. Allberdade de manifestar relIgião ou crença ficará sujeita à limitação e
descrimlnação com a impos1ção de tributos sobre bens vinculados ao culto ou às

rendas de oriundas
Acatada a emenda, estarão as rendas provenIentes do culto ao abrigo da 

Imuni dade, afastando-se as maIs remotas ou eventua j 5 manifesfações de desc r l mi>

nação, limItação ou intolerância para com "05 cultos de minorias", afastando

se desnecessárias peregrinações ao poder judiciário na defesa de direitos t'ra
diciona\mente enunciados, mas nem sempre respeitados.

O parágrafo 20 do art. 21 do substitutivo da Comissáo do sistema
~ributário, Orçamento e Finanças, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 21 •.•••••••••

S 20 - Na distribuição dos recursos do Fundo de Part~cip~

ção dos Estados e do Distrito Federal, cinquenta por cento ·serão
destinados exclusivamente às unidades federadas cuja "renda per c~

pita" seja inferior ã nacional, os restantes cinquenta por cento s~

rão destinados a todas as unidades federadas de acordo com crit~

rios a serem estabelecidos em Lei".

,."., TUTO'oIUSTI'ICAÇÃO --'- --,

EMENDA 580475-9
e?CONSTITUINTE JOst TINOCO
,..,....- 'utllÂllIlo/cQIiIISdo/'UIlCOlilllJio-------------,

Em qualquer economia cumpre proteger o médio e pequeno empresário,
. fundamentais no regime democrático e prImordiais ao desenvolvimento

elementos
econõmi-
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Mas o pior de tudo ocorre justamente na área financeira -- a cons
tante e insuportável elevação das taxas de juros cobradas nas ope
rações que realizam, asfixiando o produtor, o comerciante, o con
sumidor.

co e social. São as pequenas e médias enoresas que consolidam a lJvre ini-
ciativa e garantem a concorrência nos mercados, irrpedindo naturalmente a for-
mação de monopólios e oligopólios de resultados insuportáveis para o usuário
ou consumidor. As grandes errpresas, no entanto, valendo-se do seu poderio ec~

nômico, podem estrangular aquelas iniciativas, cabendo aí, a intervenção
do Estado para assegurar a sobrevivência da pequena e média empre
sas.
Não entendeu assim o sistema instalado em 1964. Favoreceu-se a in-
corporação ~. fusão dos pequenos e médios estabelecimentos pelos
grandes, estimulou a hipertrofia desses conglomerados, atuantes
~oje em áreas que fogem totalmente aos seus fins e objetivos
seguros, previdpncia privada, assistência médica, turismo .••

..,.--- 'LlIfA"IO/c:Olllllio/.u.COIlI..io-----~----_,

15 do Substitutivo da Comissão do
Finanças.

~

Suprimir o parágrafo 10 do Art.
Sistema Tributário, Orçamento e

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIa aR AMENTO E FINAN AS

criação de impostos que tenham fato gerador ou base de cálculo de im
postos já instituídos.

Dessa forma, a retirada desse imposto sobre serviços, j-
:radicionalmente da esfera municipal.Consequentemente ê retirado d
base do ICM a prestação dos serviços, ficando alterado, também,
art. 15.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 550478-3
l:J COSNTITUINTE JOS~ TINOCO

T;'T---------------T~.TO/"USTI ..IC..çlo----- __,

porissoTrata-se do segmento de maior força do poder econômico e,
mesmo, sempre impõe sua vontade.

A legislação reguladora do sistema bancário e financeiro é feita pa-
ra lhe beneficiar, vez que, dos quadros diretores dos complexos
financeiros do país saem os dirigentes dos órgãcs governamentai~ in
cumbidos de regulamentar e controlar a atividade bancária e finan
ceira do país. Eles mesmos se regulamentam e se controlam.

o pais atravessa agora uma grave crise econômica e, nela, os ban
queiros têm uma parcela considerável de culpa, pela exorbitância
dos jruos cobrados nas operações crediticias.

A possibilidade de instituir um adicional ao imposto s~

bre a renda e proventos de qualquer natureza a ser arrecadado pe
los Estados e Distrito Federal significaria de fato a introdução
do imposto de renda estadual.

Considerando que a Constituição não deve êstabelecer ali
quotas e que parcela do Imposto de Renda e provento de qualquer n~

tureza será repassada aos Estados, Distrito Fe~eral e Mun1cipios
através dos Fundos de Participação, é suficiente que esse adici2
nal seja considerado na definição das aliquotas.

AUlOIl--------------

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FI

§ 42 - Excluem-se do cálculo de aferição da renda
per capita, as empresas que, isentas por qualquer motiva, deixam de recolher aos
cofres dos Estados-e do Distrito Federal.

seguinte texto:

9E/I[)A ADITIVA

JUSTIFICATIVA

A aferição da renda per capita, em nosso País, é .
feita através de processo morosa, altamente burocratizado e, até mesmo, com desca

so.

Inclua-se no artigo 21, item III, o §4Q com o

Elemento fundamental para a tomada de irrportantes

decisões governamentais na área do desenvolvimento, de distribuição de rendas, etc.,
a renda per capita deveria merecer de nossas autoridades a maior atenção e o melhor
interesse. - Isso não ocorre, infelizmente.

Haja vista que o último cálculo da renda per capita
brasileira, a nível estadual, foi elaborado no ano de 1980. Em países desenvolvidos
esses cálculos são feitas a cada três meses:

E é exatamente sobre a renda per capita, altamente
defasada, que se pretende calcular as percentuais de distribuição dO Fundo de Parti
cipação dos Estados e do Distrito Federal.

Como é sabido, entre os ccrconentes de formação do

referido cálculo incluem-se: populaçllo, faturamento bruto, receita tributária, den
tre outros (segue)

Em vários Estadas Brasileiras, grande número de em
presas gozam de isençlles fiscais. Em outros, grandes empresas que comercializam seus
produtos no exterior, deixam de pagar ill'Çostos por iniciativa da própria União Fede
ral, a qual, incentivando as expcrtações proíbe qualquer tipo de tributação para

~--------- .LlNÁ"lo/cOIlISSÃo/&UICOIlISdo----------...,

= tuTO'''USTIPICACio -,

EMENDA 550479-1
tJ NYDER BARBOSA

"'UTOII--------------

No art. 15, suprimir referência ao imposto sobre prest~

ções de serviços.

O art. 16 passa a ter seguinte redação:

"Art. 16 - Compete.aos Municípios, instituir impostos s~

bre:

Esta emenda objetiva, em primeiro lugar, colocar a atividade bancá
ria e financeira a serviço do desenvolvimento nacional e da justi
ça social. Objetiva, também, restabelecer a concorrência e finan
ceira, destruindo o oligopólio, retornando o funcionamento da mer
cado às suas próprias leis de economia.

JUSTIFICATIVA

I - propriedade predial e territorial urbana;

11 prestações de serv1ços"

o imposto sobre vendas a varejo de mercadorias (art. 15,11)

teria urna conotação de bitributação, com a mesma base d~.~;lculo d
imposto de circulação de mercadorias, ferindo o principio que impede

Suprimir o art. 24.

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINAN AS

Nova redação aos art. 15 e 16 do substitutivo da Comissão
do Sist~ma Tributário, Orçamento e Finanças.

= PLl:llA"IO/cOllISsÃo/IUatOll.ssÁO-----------,

EMENDA 550477-5
~CONSTITUINTE JOS~ TINOCO

= --'- TUTO/.lUSTlflCAÇio -,

" Esta emenda, permite ainda a instalação de médios e pequenos esta
belecimentos bancários e financeiros, em áreas territoriais espe

cificas de atuação, beneficiando as comunidades locais, pois a so- I
brevivência -de tais estabelecimentos dependerá, em última análise

Il::b::::~""" q" ""t.". • """0_0' , 0' .,'i' q" o,t., "- 1



V· Comissão do SistemaTributário. Orçamento e finanças • 129

tornar tais produtos competitivos no mercado internacional (S~o os famosos produtos

incentivados, razão de muita polêmica e díscussão).
Considerando a grande defasagem dos elementos dispo-

níveis em relaçao à renda per capita estadual e se prevalecer o critério aprovado
por essa Comissao, Estados como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo
e outros, cuja renda per capita li época se aproximava da média nacional (Cr$laZ.l73,OJ),
atualizados que fossem os cálculos correriam o grave risco de serem excluídos do
rateio do Fundo de Participaçao dos Estados e do Distrito Federal.

E evidente que os eiementos - faturamento bruto e

tributaçao _ exercem forte influência na fixaçao da renda per capí.ta estadual.
Para que injustiças não venham a ser cometidas, há que se expurgar do referido cálc>l
lo as empresas que, isentas ou' incentivadas continuem a contribuir com o seu movi
mento econômlco-financeiro para a formaçao de componentes de fixaçao da renda per cap

ta.

#J:::-v)"
NYDER BARBOSA
oeputado Constituinte

JUSTIFICATIVA

Aprevalecer o critério adotado nessa Subcomis
silo e se considerarmos o fato inconteste de que o cálculo da renda per capi ta
estadual está totalmente desatualilado, eis que sua última aferiçao foi feità
no ano de 1980, conforme dados em nosso poder, várIos Estados brasileIros, d~
tre os quais destacamos Santa Catarina. Mato Grosso do Sul, EspIrito Santo, den
tre outros, cuja renda àquela época aproximava-se da média nacIonal I ou seja,
Cr$102.l7J,00, poderão ser excluídos do rateio do Fundo de Participaçllo, na hi

p6tese de um recalculc,
se esta hipótese vier a acontecer, haveria um

forte lrrpacto nas economias desses Estados, em processo de rápIdo desenvolvImen
to e, por isso mesmo, não podendo dispensar quaisquer espécies de recursos fi
nanceiros, ainda porque suas economias não di ferem das economIas dos demais

Estados federados.
Apelamos, pois, aos Senhores e Senhoras Constitui,!!

tes para que revejam seus pontos de vista e aprovem esta justa Emenda.

=,-- ,l..ualllo/cOIlI'sio/sUICOIlI',io----------...,

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUITÂRIO
r-.--------------- TCXTO/olUsTI'lcaçio---------------,

Sobre o Capítulo do sistema Tributário Nacional, proponho:

1. Incluir no Art. 13 da Seção 111 o seguinte item e parágrafo:

VL - propriedade territorial rural.

S 40 - Os recursos proven1ente do imposto de que trata c

r~~ VI serão utilizados pela União n~s ações visa~

do alterações na estrutura fundiária, na colon!
zação e no assentamento populacional na área r~

ral, atraves dos Estados, Distrito Federal e M~

nicípios.

EMENDA 580482-1[iJ AUTOIll

CONSTITUINTE JOSe TINOCO

J":"I---"-~---- 'LI:NAIlIO/COlIlUlo/IU8COIlIS:lio---- -,

COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r.l---------------UITololu.n'lc.çio-------- .......

o artigo 12 do substitutivo da Comissão do Sistema Tribut~

rio, Orçamento e Finanças passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12 - A concessão de todo e qualqu~r tipo de isenção

ou incentivo fiscal fica condicionada à aprovação em lei que estip~

lará o prazo de vigência, não superior a cinco anos, e as condições
em que o benefic10 será concedido·.

2. Suprimir o item V do Art. 15 da Seção IV. JUS T I F I C A V A

JUSTIFICATIVA Isenções e incentivos fiscais têm sido utilizados'para i~

dução do desenvolvimento de determinadas Regiões de atividades. Os
incentivos fiscais para as Regiões Norte e Nordeste têm sido impor
tãncia acentuada. promoveu-se um relativo desenvolvimento regional
atravês de incentivos a empresas que desejassem investir naquelas

Regiões.
Entretanto, ao se analisar as características do sistema

de incentivos fiscais ressaltam-se algumas incoveniências:
aI ausencia de transparência;
bl falta de contabi11zação de custos/beneficios;
cl falta de controle pelo Congresso Nacional.
Os incentivos fiscais, como os subsidios, tendem a disfa~

I çar o montante de recursos públicos envolvidos diretamente, uma vez
I que se trata de receita não efetivamente arrecadada. Embora aritme-

~
' ticamente seja idêntico há uma percepção diferenciada entre ":on~~

der deixando de arrecadar e arrecadar para conceder". A tendenc1a
natural nessa situação é a ausénc~a de transparência necessár1a no

uso dos recursos públicos.
A prática dos incentivos fiscais, sem o necessár10 acompa

nhamento pelo Congresso Nacional, tem impossibi11ado maior controle
sobre seus custos e benefíc10s.

2 necessário que o Congresso Nacional estabeleça e exam1ne,
em sua plenitude, o dinheiro público que está sendo aplicado, em
que programa ou projeto e que benefícios estão sendo oferecidos à
sociedade. Assim, com esse procedimento, deve-se desencorajar ave~

tureirismo e fraudes visto ser o Parlamento uma entidade aberta à
opinião pública, à imprensa e ao escrutínio de todos os seus me~

bros.

autol--------------

EMENDA ADITIVA

A questão da distribuição fundiária no Brasil tem sido
objeto de preocupação por parte dos que defendem uma maior -just!
ça social na repartição e uso da riqueza nacional.

Imposto territorial rural pode ser, sem dúvida, um i~

portante instrumento de promoção da redistribuição e uso dos r~

cursos naturais no meio rural.

Considerando a eX1stência de áreas de litígio a nivel
estadual, torna-se necessár10 a inclusão desse imposto na ~ea

de competência da união.

Inclua-se o § 411 no item lU, do artigo 21 do Ante

projeto da Comissao do Sistema Tributá.io, Orçamento e finanças, com o seguinte

texto:
§ ~ll _ Os restantes 80% serão distribuidos às unidades

federadas em valores inversamente proporcionais 11 renda per capita de cada Unido!!

de.

~ 'tr:uo/"Un.,lcA~O----------------,

EMENDA 580481-3

f? NYDER BARBOSA
"",-- •• ~t:ll,..Il~/CO..IS,iO'.u.c:OIlIUio----------_,

COMISSIlO 00 SISTEMA TRIBUTARIa , ORÇAMENTO E FINANÇAS
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EMENDA 550483-0
tJCDNSTITUINTE NAPHTALI ALV~T.'
.--------- PLUAIUO/CO...ISd.o/SllICOwtssio----------

e? CDMISSnD DO SISTEMA TRIBUTARIO. ORÇAMENTO E fINANÇAS

I - •••••••••••••..••.••••..•••••••••.. .••••••

..................... ~ .
a) vInte e treIs inteiros por cento ao Funoo de

Partlclpaçao dos Estados e do DIstrito feõeral •

EMENDA MODIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Dê-se a alínea nbn do Item I, do Artigo 20, a seguinte redaç&o:

Art. 20. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ...•.•.........•.•..•..•....•..•.••.••.•..••.•.•.

Nada maIs justo, em aume~r-se opFundo de Part~paçfto dos
Estados e do DistrIto Federal eg quatro Inteiros e cinco decimas por
cento, tendo em vIsta estarem os Estados onerados pelo § 22 do mesmo
artigo.

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sala dos Sessóp.s. em

b) vinte e cinco Inteiros por cento ao Fundo
Partlclpaçfto dos Municípios.

de Constituinte NAPHTALI.ALVES

J ~ S T I F I C A T I V A

Achalllos por justo elll aUllentar o Fundo de Partlclpaçllo dos Jolu
nIcIpIos em doIs Inteiros e cinco decImos por cento, vIsto os clamores
por dIficuldade financeiras que os ~es~os se encontra••

Sala das Sess~Aes, en

EMENDA 550486-4
.- AUTOllt _

PU CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES
--; I'LIUlltIO/cOIlIUÃO/sUICOIlIUÃO----------

f?CO~ISS~O DO SISTEMA TRIeUT~RIO, ORÇAMENTO E FIN~AS

ConstItuinte Nt1PHTALI ALVES
r:-r--------------- TI)(TO/.lUSTI'''&l;io----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao Iten I do nrtIgo 20, a seg~lnte rcdeçfto:

~ U S T I F I C A T I V A

Art. 20. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I - do produto da arrecadaçfto dos i~postos sobre a

renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos lndust~lalizados, clnquenta por cento
na 'or~a seguinte:

Sala das Sessnes, em

Nada mais justo do que aumentarmos o Fundo de Partlclpaç&o
dos Estados, DistrIto Federal e Municipios, visto que, principalmente
os Estados sfto onerados pelo § 2R do mesmo Artigo.

auTu'- -=- _

Ernend~ aditiva ao tItulo
Seção'VI~ do Anteprojeto

Inclua-se o seguinte artigo:

"Art. () - ~ ve~ada a participação de funcionário ou servidor pUblico
no produto da arrecadação da receita pUblica, a qualquer
tItulo·.

EMENDA 550484-8
ti· SIGMARINGA SEIXAS

r;-r--------------- flaTo'4uITI;lc lc10-- --,

rnr---------- 'LUÂllIIO/Co•• 'slo/lu.ca.... io .....,

COMISSnO OÕ SISTEMA TRIBUT~RIO

JUSTIFICATIVA

r:-r TUTO/.rUSTIPlCAl;ão -,

r.-T---------- I'LUÂIlIO/COIlISslo/IUICOMIUio-----------,

COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIa, ORÇAMENTO E FINANÇAS

A inclusão da vedação, ao funcionário ou servi
dor público, de perc~er percentagens sobre o produto da arrecadação~

da receita pUblica, é medida altamente moralizadora e visa a proteção
não só do indivIduo, mas das próprias pessoas Jurídicas, contra os
excessos que poderãó ser praticados pelo servicor pUblico, na arreca
dação da receita, se for nela pessoalmente interessado. O servidor pú
blico deve exercer sna atividade sem quaiquer vinculação pessoal ao~

interesses do patrimôn10 pUblico por ele defendid~s. pois o án1mo que
deverá rnovê-Io será o pUblico e não o particular.

l

EMENDA 550487-2
tJ SENADOR JOSÉ RICHA

ConstItuInte NAPHTALI ALVES

AUTOIl--------------

~'.T.~
'ov06J8?

EMENDA 550485-6

~ COtlSTITUIIlTE NAPHTALI ALVES
.., P"-It,....'UO/Co.. ,"io/suICO..IISio-----------,

COMISSnO DO SISTENA TRIBUTARIO OR AMENTOE E FINAM AS
r:-r----------~---- TUTO/~uSTI'ICAC;io----------;-------

Substitua-se no inciso IV do artigo 34 do Substitutivo do
Relator a expressão "enpresas estatais" sublinhada, por "enpresas públicas·.

IV .nrealização de despesà ~u assunção de obrigação sem prêvía

autorização legal, salvo as despesas operacionais e as operações de crédito a
elas inerentes, das CJT4)resas estatais, e... R

EMENDA MODIICATIVA

Dê-se a allnea nan do Item I, do Art. 20, a seguInte redaç&o:
.JUSTIFICAÇAO

Art. 20. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.............................•......................

Há inovação de terminologia criando equívoco. "Empresa est,!
tal" poderá ser tomada como gênero, obrigando as duas espécies -- empresa pú-
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a) diminuição ,das'disparidades regionais e setoriais;

c) cre~cimento ,da riqueza e da renda e sua justa distribuo

ição na sociedade;

b) atendimento prioritário d~~ necessidades coletivas e

das classes menos fa~orecidas;

sendo estabelecida

de acordo com os se-
instit~ída~ ou mantidas pelo Poder Público;

em planos, ~rogramas e orçamentos e exercida
guintes 'principias:"

blica e sociedade de economia mista. A estrutura administratilta brasileira co
nhece as duas espécies citadas, amplamente empregadas no Direito Constitucio
nal e no D~reito Administrativo.

No dispo.sitivo que se comenta, não é possível que estejam
incluídas as sociedades de ~conomia mista, cujo capital está em parte nas mãos
de particulares.

EMENDA 580488·1
tJ CONSTIUINTE NAPtlTALI ALVE;TOO

r=-r-------------- yuTo/.luSTlf"ICaçio,----------------,

EMENDA SU?RESSIVA

Supria-se o ltl!lll I do Art. 19, renumerando-se os dellais.

JUSTIFICATIVA

Desde que inc1uimos os Kunicipios. ~a red6ç~0 do Artig~ 18,
em Emenda por n6s apresentada, n§o há porque manter~os G item 1 do
Art. 19, por passarem a ter a mesma reGaç§o.

sala das Sessões, em

d) fortalecimento da nacionalidade e da soberania; e

e) pirticipação efetiva de entidades represeptativas dõs
diversos segmentos da sociedade e dos vários 'níveis de governo.

§ 69 Os Poderes Executivo e Legislativo providenciarão a
ampla divulgação dos planos, programas e orçamentos do setor pú

blico, de forma resumida e acessível à t~da a sociedade.

§ 7~ Nenhuma desp~sa pôderá ser realizpda ou obrigaçãp as
sumida pelo Estado ou entidade da qual participe, direta ou indi
retam~nte, sem con~tãr do orçamento ou de süas a~ualizações, medl
ante créditos adicionais ou sem, expressa autorização legislativa.

'Exc)u·em-se .d~ssa disp.os~ção 0.<9aS[OS operacionais das empresas

estatais e as tra~sações financeiras de curto prazo a eles'inere~

teso
§ 8R Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercí

cio, financeiro ,poderá ?er inic~ado:

a) sem autorização expressa do Congresso Nacional;

Constituinte NAPHTALI ALVES b) sem pr~via inclusão nos planos; programas e õrçamentos

do setor público; ou

,EMENDA 580489·9

~ ,.LllIIÃ"IO/CO..ISlio/.u.CD..IS~io,----------..,

• (JIÜssão do Sistema Tribut;irio O
.,.,. TUTO'"'uSTIFlcar;io,----------------,

EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional .Constituin

te, substitua-se o artigo 28 pelo seguinte, adaptando-se os demais

ao dispositivo ora propostO.

Art. 28. A' açã~ do setor público será exercida de acordo com
a orientação constante de planos, programas e orçamentos compa~ibili-.

zados entre si e estabelecidos de forma harmônica pelos Poderes Execut.!.

vo e Legislativo.
§ 19 Ao Poder Legislativo compete o exame e a aprovação ~e

planos, programas e orçamentos elaborados pelo Poder Executiv~.

§ 29 Os planos, que estabelecerão políticas, diretrizes e
estratégias, ~erão caráter normativo para o setor públLco e indica

tivo para o setor privado.

§ 3R OS programas demonstrarão os objetivos e as metas, bem

'como as ações e os meios para alcançá-los.

§ 4R OS orçamentos explicitarão os instrumentos necessários

para a operacionalização de ~lanos e programas.

§ 59 Á~ação 'do 'setor ·públic!l compreende todãs as ativida

des de todos ~s p~deresl órgãos e entidades de direito público ou
privado da Administração direta e'indireta, inclusive. fundaç~es

c) se~·~ei que autorize essa inclusãô e estabeleça o mon

tante das dotações'e as respectivas 10nte~ de recurso~.

JUS T I F I C A ç ~ O

O anteprojeto 'no seu artigo 28 submete ao exame do, C~~~~~~SQ
Nacional apenas um Plano PIUl:ianual de Investimentos que, lembrando o OPI,
Orçam~nto Plurianual de Investimentos PÓblicos, criado pela Consti
tuição vigente, está descaracterizado e desacreditado como instrumen

to de orientação de ação pública.
Não faz o anteprojeto, à semelhança da Constituição vigente,

referência à aprovação pelo Congresso de outros Planos e Programas, o
que implica em que D estabelecimento das políticas públicas se façam
sem a participação legislativa.

O texto que propomos procura efetivar a par~icipação do Poder
Legislativo, em harmonia com o Executivo, na análise e estabelecimen
to das políticas públicas e, o que é,mais lmportante, ~ fazer com que
o planejamento e a sua orçamentação ~ejam atividades realmente inter
ligadas e interdependentes, ao co~trário do que hoje se verifica. Os
técnicos dos dois setores, e a própria linguagem por eles utilizada,
estão completamente divorciados um do outro, com os reflexos negati~

vos que a experiência tem nos mostrado: planos que não são cumpridos
e orçamentD~ que,não operacional~zam,o~,planos.

Ressalte-se ainda.que Orçamento Plurianual de Investimentos,
ou Plano se for este o nome dado, deve ser in~trumento de operaciona
lização de Planos pois estes é que devem ter a abordagem, a 'visão
maior, macro, das políticas públicas.

Por outro lado, a insti tucionalização de apenas um "Plano PI~'

rianual de Investimentos", como proposto no anteprojeto, pode fazer
com que o LegisÍativo não aprecie plan~s e programas que acarretem a
utili~ação e comprometimento de vul(osos recursos públicos por mais
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Ide um exercício, a título de despes~s correntes, isto é, sem investi-I
mentos, como por exemplo um "pr.ograma de distribuição de alimentos a

'classes ou regiões menos favorecidas durante um mandato presidenci
al". A apreciação legislativa ficaria restrita apenas ao ano a que
se referisse'cada orçamento. tirando, portanto, a indispensãvel visão
do conjunto, do todo.

EMENDA 550491-1ffi ' .AUl1I.

~se~ador Constituinte JOS~ RICHA
~ .u:.,Lno/ecuu~.lo/.u'COIIIUIo ~

~'Ar.~
YuOGJ8?

Com a :etomada do desenv~lvimento econômico, social, político
e cultural do País, o Poder Legislativo ê instado a um novo posicio
nam~nto na organização da sociedade. brasileira, de forma a.que sejam
conjugados esforços e estabelecidas linhas de aç~o conjunta com o Po
der Executivo'.

EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Dessa forma, a emenda que ora apresentamos objetiva ins
trumentali~ar o Governo, enquanto legi~lativo e Executivo, colabo
rando no enfrentamento dos desafios que emercem dessa nova reali
dade.

Nessa perspec~iva, torna-se indispensável a
de uma nova sistemãticaoe administração financeira e
que regule a ação do setor público, desvelando-a P?ra
brasileira.

implantação
orçamenUriã
a. sociedade

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
dê-se a seguinte redação ao "caput" do artigo 29:

Art. 29. O orçament~ anual,do Setor Público explicitará obje
tivos e metas a serem alcançados, meios a serem utilIzados e permitI
rã a avaliação do cumprimento dos planos e programas, se for o caso.

'Nesse arti90 se estabelecem os pressupostos gerais e DP~

racionais que deverão balizar o tratamento dado aos recursos pú
blicos: a harmonia e a articulação entre os poderes Legislativo e
Executivo; a ex~stência d~ um sistema de planejamentp, programação
e orçamentação, integrado e compatibilizado, e o in~eresse da so-'
ciedade e do País a o!ien~ar priorit~jamente a aç;q pública.

Nele se define, ·incluslve,·o-que se deve entender por a~

çlo do setor público, 'estabelecendo c seu eltame pelo Poder Legislo!

tivo.

Condiciona, ainda, o desempenho do setor p~blico a uma ~
tu~ção integrada e sistêmic~, nunca individualizada ou dissociada
dos objetivos maiores do desenvolvimento e bem-estar social.

~inalmente vale lembrar qu~ busca tornar a ação pública

tr~nsparenie e acessível a toda a sociedade. .

Assembléia Nacipnal qons~i~uin~e

:Em .09, de iUl!ho de 1987

EMENDA 550490-2fJ AUTOII

CONSTITUIIlTE NAPHTALI ALVES

=----------- TEJlTO/~ulTl'IC&t;io--------------~

EMENDA MODIFICATIVA

Oê-se ao Art. 16 do Substitutivo, a seguinte redaçfto:

Art. 18 - Pertence aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municipios o produto da arrecadaçfto do
ImpOsto da União sobre a renda e proventos
de qualquer nabureza, incidente na fonte so
bre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por
eles oq suas autarquias.

JU~TIFICATIVA

Se o Item I do artIgo 19, estende aos Municipios o
direito de arrecadaçRo do Imposto da UnIão sobre renda e proventos de
qualquer natureza, com a mesma redaçRo InclusIve do Art. 18, porque
não Incluir os MunIcipios no pr6prio artigo 18, complementando assIm
a préprIe redeçfto do artIgo.

Sala das SessUes, e.

ConstItuinte ~PHTAlI ALVES

O texto que propomos tem por objetivo efetivar o conceito que
orçamento não é instrumento que estabeleça apenai os objetivos, ele
é i n s t rum e n t o operacionalizador, isto é , deve mostrar de
forma clara, inequívoca e absolutamente transparente os meios que se
rão utilizadq,s pará atingir os objetivos. ~ prerrogativa evidente do
Poder Legislativo, e da qual.ele não pode abdicar, a apreciação na
peça orçamentáLia, dos meios que serão'utIlizados para que os objetI
vos e metas s~jam atingidos.

Ele deve opinar, por exemplo, sobre se um prêdio, para'abrI
gar um serviço público, será a~~uIrido de t]fceiros ou construIdo,
perm~tindo, portanto, geração de empregos 'em situação dé crise e res
pectiva dlstr~buição de renda entre segmentos significativos da socI
edade.

Ele deye conhecer e,aprovar, se os trabalhos. burocráticos de
secretaria, datilografia, segurança, limpeza, etc. devem ser contrat~

dos a firmas especializadas (que recebem por empregadõ J a 4 vezes o
que lhé pâgam) ou se deve sér executado pela admInistração do 6rgão
em.questilo.

A falta de conhecimento, de análise pelo LegislatIvo e, por éon
seguinte, de transparência dos "meios" a serem utilizadosIPode levar
à burla dos salutares e elogiáveis princípios e determinações esta
belecidas no. artigo .44 do substitutivD!, relativos à limItação com os
gastos de pessoal.

A emenda procura ainda caracterizar, de acordo com o princI
pio da unicidade, e para se ter a visão completa do todo, que a 'União
terá apenas ~ orçamento~ aceitando, entretanto, dado as característ!
ocas peculiares de cada. caso, que o orçamento seja dividido em 3
(três) partes, ou em três instrumentos.

a) Orçamento Geral (em substi tllição ao "Final" como sugerimos em
outra emenda);

b) Orçamento das Empresas E~tatais;

c) Orçamento da Previdência e Assistência Soc1al.
"

EMENDA 550492-9

E)IENDA SUPEESSIVA

SuprIma-se o Item I do Art. 19 e em conseguênc1a
renumere~sc os itens 11 c 111.
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JUSTIFICATIVA

Este item já se encontra incluso no artigo 19.

Sala _ sessaes, el:l 09 de junho de 1987.

Constituinte NAPHTAlI ALVES

contrariar o principio da. transparência, incluídas apenas de forma g~

ralou genérica. ~ o casa de receitas diversas ou, ainda típicas de
entidades da administração indireta como: Serviços Comefeiais, Serviços de
Comercialização de Medicamentas, Serviços de Comercialização de Livras, Periódi
cas, Material Escolar e de Publicidade, Serviços Hospitala~es, Serviços de Con
sultaria, Assistência Técnica e Análise de Projeto~, Rendas do Centro Grá
fico do Senado Federal, Rendas do Centro de informática e Proces-

samento de Dados da Senado Federal, Rendas dos Serviços Aerop~rtuá

rios, Rendas do Instituto Nacional de Estudas e Pesquisas Educacio
nais, etc., etc.

EMENDA 550493-7
~ AUI'OIll

~ CONSTITUIr-ITE NAPHTAlI ALVES

EMENDA MODIFICATIVA

A redação proposta procura deixar de forma clara e insofismá
vel que as receitas e despesas das e~tidades vinculadas devam ter o
mesmo tratamento e apreciação que as das "Poderes da União" pois de
les fazem parte.

Assembléia Nacional Constituinte,

Em 09 de junho de 1987.

Dê-se ao item 11. do § IR do Artigo 27. a seguinte redaçDo:

Art. 27. ......••...•••..•••..•....•......•..••.••••••.•..
.~•...•...•....•..••..........••.•...•..••..•.•...

S la••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA 550495·3[i1 &UTOlll

CONSTITUWTE IlAP9ATLIA LAVES
m Pt.l"'''lUO/COlllsaio/SIIBC.OIlISsio

ê CIlNI%AO DO SI'iIff;A TRW!lrffllQ,03ÇAMENID E EItIANÇAS

11 - Os percentuais indicados no Item anterior. a
partir de 1989, Inclusive serDo elevados a
razDo de hua ponto melo percentual por exee.
cicio financeiro, at~ que sejam atingidos os
percentuais estabelecidos nas alIneas -8- e
aba do Item I do Art. 20.

EIIl:NO~ SUl"l1GSSIVA

Supri~a-se o item I • do artigo 37 , rcuun~rantlo-se

JUSTIFICATIVA o s'Q9u~nto:

Os Estados estIo etravessando dificuldades financeiras
portanto, f preciso provê-los de recursos cem .alor velocidade.

sala das Sesslles, 88

Constituinte NAPHTALI ALVES

,JUSTIFI8I\TIVA

o preceito, emhora Bp~renteRer.tcr~orallz3d~r. cria

emharaços sérlo& ~s entidades ~Q Ad~~n\straç~o Direta

da Adftinistração indireta e das EMpresos Públicas que

dependendo de rer.eJtas vJncula~~s, terIam os seus progr~

.as praticenante extintos ou reduzidas ao 51nimo da cap~s

cidade de suas outros receitas n~o vinculadas hs de net~

reza tributária •

EMENDA 550494-5
lU Senador Constituinte. JOSlt;;CHA
,.". PLlIIláIUo/Coy'ssio/.UICO.....Ão------------,
• oodssllo dQ Sistema Tributãrio O

Salo.~ Sf'ss!!es, e. 09 de .junho m 1987.

.tnzí:;t:.tLJ.!lte I\Il.P.H.lL! jlL"lL';

r:'T ~---------_TUTO/..UITI"CAÇi.O-----------------,

EMENDA
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

~ Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
exclua-se do item "b" da § 12 do artigo 29 a expressão "cam • direito
a vota".

~"T'~Yu06J8?
= PLI...l'lo/cOMlI.io/.u.COIlI••io-----------,
• omissllo do Sistema Tributário O amanto e Fiscalização Financelr

.• Senador Constituinte JOS~ RICHA

JUS T I F I C Aç A O

EMENDA
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
dê-se a seguinte redação ao item "a" do § 111 da art. 29:

8). O Orçamento Geral. compreendendo a estimativa de todas as
receitas e a·fixação de todas as despesas relativas aos Poderes da U
nião, bem como das suas entidades vinculadas e fundos autorizados,p~

la Congresso Nacional.

t='I TIUOUIlSTI'ICAÇio ---,

O titulo "Orçamento fiscal" pode.pug~r~r que receitas não i
denti ficadas claramente com a atividade fiscal do poder público sejam
excluidas deste instrumento ou, o que também não"é recomendável. par

JUSTIFICAÇAo

Inúmeras são as sociedades de econo~ia mista que, não ten-
do a União capital votante majoritário, tem a maior parte de seu ,c~
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r--r--------------- TlEXTO'oIUtTIPlCaçio -'--_---,

~,.,.~

"o9t06~• omissão do Sistema Tributário Or amento e Fiscalização Financeir

..,.. ,..- .LIJli.1Il10/cowtsslo/au
1c o Ill

IU Io -,

EMENDA 550499·6 &"'011:----------------,·tJ Senador Constituinte JOSÉ RICHA

pital de propriedade da União. O dispositivo Q~e propomos procura evl
tar Que valores significativos sejam aplicados' em ~empresas" sem que
seu resultado, isto é, sem Que a ação destas empresas sejam conheci
das e analisadas pelo Congresso Nacional e, portanto, conhecidas por
toda a sociedade brasileira.

Assembléia Nacional Constituinte,

Em 09 de junhô de 1987.
EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

EMENDA 550497-0
tJ Senador Constituinte JOSt;;CHA r;~~~'~

'L~",.i.tUO/co.ussio/.u.CO"I:lSia ~DAT"~

omissllo do Sistelna Tributário Or amento e Fiscalização Financeir Cou06ja? J

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
inclu~-se como parágrafo no artigo 29 o seguinte texto:

§ No exercício financeiro em Que uma empresa estatal deva
receber transferência à conta do Tesouro Nacional seu orçamento será
integrado, ao orçamento geral da Unillo, com o mesmo nível de detalha
mento e informações.

r--r--------------- TCl'ro/Juu",.'CA;io---- --,
JUS T I F I C A ç AO

Procuramos com o presente dispositivo,alte~nativoa Dutra e
mend~ que apresentamos, com conteúdo semelhante, fazer com qu~ aque
las empresas estatais Que, exercendo ação típica' de governo e não 9.!
rando recursos próprios Que lhe garantam o financiamento, tenham sua
programação e manutenção supervisionada e controlada mais efetivamen
te, inclusive pelo Congresso.

EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
inclua-se como parágrafo no artigo 29 o seguinte texto:

§ No exercício financeiro em que uma empresa estat~l

deva receber transferência à conta do Tesouro Nacional seu orçamento
será integrado, ao orçamento geral da UniãQ, como o mesmo nível de d~

talhamento e"informações, e dele deverá constar por dois exercícios
subseqüentes.

O dispositivo ora proposto tem ainda reflexo
sestímulo à criação de empresas públicas e, portanto,
ção do papel do Estado na Economia.

benéfico no de
na diminui-

JUS T I F I C A ç AO " Assembléia Nacional Constituinte, em 09 de junho de 1987.

Procuramos com o presente dispositivo fazer com Que aquelas
empresas estatais que, exercendo ação típica ?e g~Yerno e não gerando
recursos próprios que lhe garantam o füncionamento, tenham sua progr~

mação e manutenção supervisionada e controlada mais efetivament~, in

clusive pelo Congresso.

O dispositivo ora proposto tem ainda reflexo benéfico no de
sistímulo à criação de empresas públicas e, portanto, na diminuição
do papel do Estado na Economia.

Contr~.o presente dispositivo não se pode argumentar a existê~

cia, atualmente, de legislação qU!! não perllli te às Estatais terem seus .orça
mentos detalhados no Orçamento Geral da União. A nova Constituição inplica o reor
denamentojurídico de toda a legfslaçllo Jioje vigen;,e.

Assembléi~Nacional Const~inte em/b9 de junho de 1987.

EMENDA· 550500-3
tJ Constituinte IlIOCC'ICIO d~ÍVCInJI

r.-r-::----:---:---- rLIN""IO/cO"'ltsio/SI.ICONIUlo- --,

Con. do 51st. Tr1butirio, nr~ancnto c Finanças

r.T---------------- TIITO/.usTlnc:at;io ----.

subst~tua-se no 1nC1SQ V do art. 34 a expressão "aut~r1zação

legal" por "autorização do conoresso :lac1onal":
"Art. 34 - ...•.•..

v - ut111zação, seM prévia autor1zação do Conqresso~lac1onal,

de recursos do orça~cnto da Un1ão para suprir necessidades ou cobrir
deficit nas empresas estatais •

EMENDA 550498·8

f:CONSIITlIINTE NAPHTAI I ALVES

I'LENA"IO/co"lssio/sUICOllllssio ~O"TA~

f= COMISSnO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORçAMENmO E FINAMC~ ~ 06(87J

•'tUSTIFICI\CÃO
11 CI:lCllua v.isa assegurar a part1cipação do Conqresso Ilac10nal

na utl11Züção de rcc~rsos do orça~cnto da União para su~~ir necessi

dade ou cobrir dcf1cit nas empresas estatais, eV1tando-se que a reda
ção anter10r possa ser 1nternrctada ao bel prazer do poacr ~xecutivo.

r--r TI[J.TO/.l\UITlfICI;io__,- •

EMENDA SUPRESSIVA
EMENDA 550501~1

Suprima-se o § IR do Art. 62 do Substitutivo.

JUSTIFICATIVA

A redaçDo do pardgrafo amplia, por demais a autorlzaç~o

de funciomamento de Institulç~es Financeiras.

Sala das Sessftes, em

Senador Constituinte JOSÉ RICHA

r.-r---------- "LINÃlIlro/cONluiotsulcOIUsdQ_--:- -,

omissão do Sistema Tributário Orçamento e Fi~caliza

1?T---------------Tl:xTotolunl,.lco\çio .....,

EMENDA
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Constituinte NAPHTALI ALVES
Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional ConstituInte,

inclua-se como parágrafo no artigo 29 o seguinte dispositivo:

§ Será assegurado às empresas estatais regime orçamentá-
, rio compatível com o desempenho de suas funç~es e análogo ao das em-
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presas privada~, ressalvado o disposto no parágrafo anterior
rido em outra emenda que apr~sentamos).

JUS T I F I C A ç ~ O

(suge- JUS T I F I C A ç 11 O

O texto que propomos procura corrigir lapso do
em pauta.

dispositivo

o texto que sugerimos procura assegura: às 'empresas que pos
suem capacidade de auto-manutenção regime compatível com o mercado e
a concorrência privada.

o artigo 30 determina apenas o encaminhamento ao Congresso Na
cional de matérias nele determinadas, é imprescindível, de acordo co;
a boa técnica legislativa, que se determine claramente a fina~idade

do "encaminhamento".

Assempléia Nacional Constituinte, Assembléia Nacional Constituinte,

Em 09 de junho de. 1987. Em 09 de junho de 1987.

~D"'~"o9!06l8?omissão do Sistema Tributário, Or amento e Fiscalização Financeir

EMENDA 550504-6
~ AUTO.

~~ena~or Constituinte JOSÉ RICHA

r;-r---------------TUTO/.uITI'u:açio------------- --,

r.l--------- f'LIEII.."IO/cOMIUio/.UlCOlllllJio-----------,

I'Ltll.i"IO/collussio/,u'C:OIl"SÃo ~OAT"---,

omissão do Sistema Tributário Or amento e Fiscalização Financeir Cou06J87 J

EMENDA

EMENDA 550502-0
1!1 aUTO" ~P·M··DT'Boo-----,
C-Senador Constituinte JaS~ RICHA ~ ~
, ..

AO,SUBSTITUTIVD DO ijELATOR
EMENDA

do

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
inclua-se como 'parágrafo no artigo 29 o seguinte dispositivo, em subs
tituição ao seu § 22.

§ Acompanharão o orçamento, em anexos não integrantes
respectivo texto:

a) informações detalhadas que permitam verificar a vincula-
ção com os planos, a legalidade, a necessidade e a propriedade das
'receitas e despesas nele alocadas;

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional ConstituInte,
substitua-se no texto do item 11 do artigo 30 a expressão "três me
ses" por "quatro meses".

JUSTIFICAÇ~O

b) elementos que possibilitem conhecer, ainda, as receitas e
despesas de cada empresa estatal, sua ação operacional e a necessi
dade e a propriedade das respectivas transações financeiras;

c) demonstrativo do reflexo produzido, sobre as receit~s e
"despesas da União, por isenções, anistia~, subsídios, incentivos e be

nefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia;

d) a programação monetária do Governo.

JUS T I F I C A'C 11 O

~ importante que cheguem ao Congresso nacional outras ~nfor

mações indispensáveis à análise do o~çamento do setor público, . além
das previstas no § 22 do arttgo 29 ~q substitutivo apresentado.

Assembléia Nacional constitu}nte, em D~de ju~ho de 1987.

Na contexto em que ao Congresso Nacional caberá analisar de
forma completa, profunda e detalhada o Orçamento Geral da União, com
posto de nov~s partes complexas (Estatais e Previdência Social) e en
globando detalhadamente todas as entidades do setor público, o que
não ocorre na conjuntura atual, não é possível 'que lhe seja diminuído
o prazo disponível.

A Constituição de hoje prevê 3 meses para a tramitação legis
lativa enquanto o substitutivo, na norma que pretendemos alterar, est~

belece 2 meses, prazo inexeqüível se considerarmos as novas atribui
ções que o Poder Legislativo, muito oportunamente, deverá assumir.

Assembléia Nacional Constituinte, em 09 de junho de 1987.

Senador Constituinte JOSÉ RICHA

omissão do Sistema Tributário Orçamento e Fiscalização Financeir
r.r--------------- TUTo/oluST1rlcaçio, --,

1õI--------- ,l.uã,,'O/colllsdo/luICOIlIUio --,

.EMENDA 550505-4

Senador Constituinte JOSÉ RICHA
,-, ,L.uÂ"'O/COMIS'Jo/luICOIlllISSia-----------,

omissão do Sistema Tributário Or amento e Fiscalização Financeir

~~----------_~--TU'O'.US1'I,.ICA;io---------------__,

EMENDA 550503-8

EMENDA EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
inclua-se "in fine" da primeira frase do caput do artigo 30 a seguin

te expressão:

"para apreciação conjunta das duas Casas"

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
inclua-se no art. 30'0 seguinte item:

" - quando se fizer necessirio, os projetos de lei referentes
a abertura de créditos adicionais".
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JUS T I F I C A ç Ao ..lIl0.'---------------
OLIVr.IIlII

Assembléia Nacional Con~tituinte, em 09 de junho dé 1967.

Procuramos com esse ~ispositivo assegurar o mesmo tratamento
aos projetos de créditos adicionais, que alteram d~rante o ano a_ lei
de meios, que o dado h Lei Orçamentária, vez qu~ os "créditos adicio
nais" se integram, se incorporam, na prátic~, ao orçamento.

"Art. 34 - .....

Substitua-se no inciso IV do art. 34 a exnrcssâo "autorizaçii
legal" por "autorização do Conqresso llacional":

IV - realização de des~esa ou assunção de obriqação, sem pré
via autorização do 'Conqresso llac10nal, salvo às desnesas operacionai
e as operações de crédito a elas inerentes, das cn"resas esllatais;"

~~- - "I.UAllIlO/COIll.,sio/IUtCOIllIIS,b'- - - - - - - - - - - ,
do 51st. Tri!mtiír~o. OT<:anento c T'inanças

"'"' ~----_'TnlO/~\I',.'nc..~lo,-_--_-_---------__.

pela
vi
pe
Or-

Em conseqüência, esses créditos deverão ser apreciados
mesma ComissãO" Mista que analisou a ~ei Orçamentária. Tendo ela a
são maior da conjunto,cnm muito mais propriedade serão examinados
lo Poder Legislativo-as alterações que ~e fizerem necessárias ao
çamento anteriormente aprovado.

JUSTIFICAÇÃO

h eMenda visa ns~cnurar n n~rl~ci~~~ã0 Õ~ C~nnTe~sn ::acional

n~ r~,:'!.lJ :::tr:-3':.' de dc:s'~C'!'~ ""\,: i\'H:u~çãc de r:"L:-inn"':-', c-:itn:IL.-,-SC "1uc a

redaçã.., l\nterior rossa ser intcrnr('tnda ao LC"l .....r.n~~r dt" Poder Exccu

tivo.

Acrescente-se, nas disposições transitórias, o seguinte
artigo:

"....--- PLCht...IO/cOlusdo/.u.CO.l..lo- ~_ __,

coarssâo DO SISTEMA TRIBUTÂRIO, ORÇAME"lTO E FINA"lC;AS

EMENDA 580509-7
[!] 1."'10•r: Constituinte INOC~NCIO DE OLIVF.IRA

"'"'~---------------'lJ,to/"u",.I"C&;i.o----------------__.

Senador Constituinte JOSÉ RICHA

issão do Sistema Tributário Or amento e Fiscaliza

EMENDA
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,

inclua-se no artigo 30 o seguinte item:

EMENDA 580506-2

..,., n~To/"u3"'lca;Ão'-------------------,

..,., ..u,o~,--------------....,

I

inst1tuto,Por isso torna-se necessário, para manter o
ressalva quanto à sua vigência.

JUS T I F I C A T I V A

Art••• , "t mantida a cobrança do empréstimo compuls~

rio incidente sobre o consumo de energia elétrica, cuja destin!
ção, regime jurídico e prazo de duração, de competéncia da lei 0f
dinária, deverá observar os limites estabelecidos na lei compleme~

tar .."

o auto financiamento dos projetos de expansão e melhoria
dos serviços públicos é aporte de recursos dos mais interessantes,
pois assegura a contribuição preferencial dos respectivos usu!
rios, de forma equitativa.

No Brasil, além do auto financiamento para a expansão dos
serviços telefônicos, existe atualmente o empréstimo compulsório
em favor da ÉtETROBRÂS. Embora não se tratasse de empréstimo públ!
co propriamente dito, pois sua receita não se destina no orçamento
da União, nem seu resgate se faz com recursos do erário, o emprê!
timo da ELETROBRÂS vem obtendo tratamento semelhante ao que é dado
aos empréstimos públicos.

proje-

~'''':.;n]:oy 0G(l7
Com. do Sist..

EMENDA 580507·1 .UT ••.----------,

Consti tuintc IUOCr.:lCIO OLIVI:IM

.... 'I.TO/"USfI'IC.~.O-----------------'

n _ nos prazos estabelecidos em lei complementar, os

tos de planos e programas"

JUS T I F I C A ç AO
Procuramos com a inclusão proposta sanar lapso do anteproje-

to substitutivo. •
Nele não há referência expl!cita à prazo e periodicidade dos

instrumentos do planejamento, o que pretendemos deixar para a regula

-mentação'de Lei Complementar.
Objetiva ainda essa emenda gar~ntir a mesma sistemática de a-

preciação (conjunta pelo Congresso Nacional e participação da Comis
são Mista) dos planos que a propiciada ao orçamento, considerando que
a visão especializada do conjunto (p'lano) propiciará uma melhor. aná

lise da parte (orçamento).

Assembléia Nacional Consti~inte, em 09 ~de Junho de 1987.

Sabstitua-sc no inciso 11 do art. 34 a expre!lsão "autoriza
ção leqal" por "autorização do Conaresso nacional":

"Art. 34 - •..••.

JUST1FICIV:ÃO

participação do Conqresso llacio
na trasnpos~~ão de recursos, evi-

..................
rr _ transposição, seM prévia autorização do Con"reSSO Na-

cional I de recursos de ~na cateC'/oria de pro'Jllamação para outra;"

A emenda visa assegurar a
nal na abertura de crédito, <\1no,
t;t~.\1:'--RC r: ..ic a rl .~"1t""i\") iU.tc:rlrn· 'V:'S!HI c;C] i:lt~!"·"rc. ~:i.déo n('l :::1 ·"'r'i-

zer do poder !:xec.ltivo.

EMENDA 550510-1
e? CONSTITUINTE INoCtNCIO OLIVEIRA

r.->----------"'UN...IO/COIlISsio/'UICOM.Sllo __,

Com. do Sist. Tributário. Orçamento e Finanças

,..",--------------__ tlllTo/'"'USTlrlcaçlo,__-- -,

Substitua-se no inciso I do art. 34 a expressão "autori
zação legal" por "autorização do Congresso Nacional":

"Art. 34 - ••••••
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I - abertura de créd1to espec1al ou suplementar, sem pré

via autorização do Congresso Nac:Lonal".

JUSTIFICAÇão

tegrantes das Mesas das duas Casas, sem prejuízo de outras atribui
ções que lhe forem conferidas neste Título, o exame dos proj~tos de
lei sobre os planos, programas e orçamentos, bem como de diretriz or
çamentária e de créditos adicionais."

.-.__~ '1.I:H""'D/cowlsslo/auacOMlstÃO------------,

de junho de 1987.

Com a presente emend~, de acordo com orientação mostrada com
apresentação de outras emendas ao substltutivo em questão, procuramos
~ncluir nas atribuições da Comissão Mista todos os projetos de lei r~

ferentes a todos os instrumentos do ciclo de planejamento e orçamen
tação, que devam ser apreciados pelo' Congresso Nacional. corrigindo.
assim, lapso do substitutivo.

JUSTIFICAÇllo

omissão do Sistema Tributário Orçamento e Fiscalização Financeir

Assembléia Nacional

= TExTo/olunl'lcAçio --,

EMENDA 580513-5
(l Senador Constituinte JOSÉ··;;CHA

Acrescente-se ao Artigo 13 do Substitutivo da Comissão do
Sistema Tributário, Orçamento e F:Lnanças o :Ltem VI, com seguinte
redação:

A emenda visa assegurar a participação do Congresso Nacio
nal na abertura de créd1to especial ou suplementar, qUdndo for o ca

so, evitando-se que a redação anter10r possa ser 1nterpretada ao bel

prazer do Poder Executivo.

,.,-,--------- .LI:NAIIID/COlusslo/sUICOlllssio --,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORCA~ENTO E FINA~CAS

r;'T--------------- Tlno/~ulTl'IC...;io---------------___,

EMENDA 580511-9
l!J aUTOIr: Constituinte INOC~NCIO DE OLIVEIRA

Art. 13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• EMENDA

Assembléia Nacional Constituinte. 09 de maio de 1987.

No momento em que o Poder Legislativo se prepara para assumir.
em sua plenitude, as prerrogativas que lhe são inerentes, não podemos
concordarcam uma expressão e um mecanismo consagrado pela Constituição
vigente. A rejeição liminar de emenda, normalmente feita por um Pres!
dente de Comissão, isto é, a proibição e o impedimento a impossib~litar

a apreciação, a deliberação do Congresso Nacional, livre e soberano,
não se coaduna com uma situaçã~_de plenitude democrática. Cabe, ao
plenário, a efetiva deliberação sobre o mérito de emend~ contrariar ou
não o disposto em instrumentos que já t~nham sido aprovado anterio~

mente pelo Poder Legislativo.

VI - "produção, importação, circulação, distribu:Lção ou
consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos e de ~

nergia elétrica, imposto que incidirá uma só vez sobre qualquer de~

sãs operações excluída a incidência de outro tributo sobre elas."

Altere-se em conseq6ência, o :Ltem I, do Artigo 20, que

passará a ter a seguinte r~dação:

I - "do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, sobre produtos :Lndustrializados ,
sobre lubrificantes e combustíve:Ls e sobre energ1a elétrica, quare~

ta e três por cento, na forma 'seguinte:"

Suprima-se, em conseq6énc:La, a alínea b, do item 11, do
§ 99, dQ artigo 15.

JUSTtFICATI~

A cobrança de impostos sobre combustíve:Ls e lubr1f1cantes
e sobre energia elétrica na fOrma de tributação ún:Lca, pela união,

com distribuição de parte do produto da arrecadação aos Estados' e
Municípios, sign:Lf:Lcou importante conqu:Lsta no campo do Dire1to Tr~

butário. Sem prejuízo da participação das esferas Estadual e Mun:Lc~

pa~ na respectiva receita tributária estabeleceu-se, em relação a
esses impostos, tendo em vista a natureza da exploração dessas at~

vidades - serviços públicos ou produtos obtidos, elaborados ~u dis
tribuídos sob rígido controle da União --uma técnica fiscal econõmi
ca e eficiente, simplificadora e concentradora de atividade e ao
mesmo tempo equânime na distribuição dos benefícios.

AO SUBSTITUTIVO DO RELATÕR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional
substitua-se no texto do § 29 do art. 31 a expressão:
to de deliberação". per: "s6 poderá ser aprovada".

JUS T I F I C A ç 11 O

Consti tuinte,
" s6 será obj~

EMENDA 580512-7

r:-r----'------ 'LUÂll.IO/cow.ssio/sUSCOleISsio-------------,

Tributário Or amento e Fiscalização Financeir
..,.,. TlnO'.IUn...lcA;ão-----------------,

EMENDA 580514-3
(!J Senador Constituinte JOSÉ RICHA
= 'l.Uã"IO/coIllLSSio/.uUOIlISllio-- -,

omissão do Sistema Tributário

=__=::------------lllno/.u:ITI'U:AÇio-----------------,

EMENDA
EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

da Assembl éi a Nacional Constituinte,Nos termos do Regimento
d~-se ao "caput" do artigo '1 a seguinte redação:

"Art. 31. Caberá a uma Comissão Mista do Congresso Nacional,
• qual terá caráter permanente e seus membros mandato igual ao dos 1~

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituin
te, d~-se a seguinte redação o item "b" do § 22 do art. 31:

"b) .indique as respectivas fontes de i'ecursos, não . sendo
permitido,entretanto,a indicação,como fonte.do excesso de arrecadação."
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A Emenda aqu~ proposta está sendo suger~da dentro do
entend~mento de que, compete ao Tr~bunal de Contas da Un~ão, usan
do os cr~térios def~nidos em lei, para a d~stribu~ção dos recur
sos, estabelecer os quoef~cientes individuais, segundo os quais
esses recursos serão distribuidos. A determ~nação da quota em s~

é função da execução orçamentária, que se verif~ca no ãmb~to do
Execut~vo. Ao Tribunal de Contas caberá ver~f~car quanto ã pr~

priedade dessa execução orçamentár~a.

JUSTIFICAÇAO

~... ,,"aemos que, no exercício pleno das prerrogativas e atri
buic~es que cabem ào Congresso Nacional num regime de completa demo
cracia, n~o pode caber restriç~es ~o poder de emenda, o que esta sub

_ entendido no dispositiyo em questão.

Cabe ao Legislativo legislar, ~eliberar e estabelecer qu~

is os recursos que atender~o' as necessidades ioentificadas pelo
Congre'sso: tanto aquelas identificadas o item "b" em que s t ãn (pro'd.!:!
to de opera~~o de crédito e superavit financeiro do exercício ante
rior) quanto por exemplo o aumento de tributac~o. total ou parcial,
de dotaç~o a projeto ou atividade j~lgada inconveniente ou"excessi

vamente orçada, a critério do Poder Legislativo.

.. Entendemos que o Legislativo' deve assumir plenamente suas

prerrogativas enquant~ o dispositivo em causa, insistimos, represe~

ta uma grande_restriç~o no campo orçamentário. Consideramos apenas
a va1idad~ de s~ limitar às matérias já aprovadas anteriormente pe

..!.!!. Congresso o "poder de elllend'às", bem como, obviamente, à existên
I

cia de recursos para o atendimento de novas despesas.

§ 19 
§ 29 

li 39 -

...........................................

...........................................
o Tr~bunal de Contas da união, anualmente ,
ouv~do o Conselho de Representantes dos.Es
tados e do Distr~to.Federal e o Conselho de
Representantes dos Municíp~os, efetuará o
cálculo dos quoef~c~entes de d~str~bu~ção
refer~ntes aos respect~vos Fundos de Part~
cipaçao.

JUSTIFICAÇÃO

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
Em 09 DE JUNHO DE 1987 EMENDA 550517·8

f: ELIEZER MOREIRA

,."r----------- .LtJ4AIIIlO/c:OMI$Si.o/suICOlllISSi.O'---- _

t§OMISSAO DO SISTEMA TRIBURARIO, ORÇAMENTQ E FINANÇAS

Os art~gos 2S e 26 do AnteproJeto da Com~ssão V da As

semblé~a Nac~onal Const~tuinte serão supr~m~dos.

JUSTIFICAÇÃO

~"T'~'09; o~

DEPUTADO LUtS EDUARDO MAGALHÃES

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO aR

EMENDA 550515·1

~ --_-__ TlJ:TO'oIUSTI'ICAÇÃO----------------,

~~ 'L.INU'o/CoW."lo/cUICOIll.SsAO-------------,

Emenda ã letra ~ do inciso 11 do § 99 do art. 15 do

Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário.

Art. 15
§ 99

II-
b - sobre operações que destinem a outros Estados

combustíveis líquidos e gasosos garantida, em qualquer caso,
'a manutencão do crédito referente às operacões anteriores,no

Estado de origem.

JUSTIFICAÇÃO,

A presente Emenda supr~me os art~gos 25 e 26 e seus p~

rágrafos, tornando-se corno base o disposto nos artigos 39 e 46 do
mesmo Subst~tut~to, que atribu~ ao leg~slat~vo dec~d~r sobre o as
sunto em leg~slação ordinár~a.

EMENDA 550518-6
tJ Deputado IVO MAINAROI

~ 'LII:NA"IO/cOIolUlsio/SUICOIolISSio------------,

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIa, ORÇo E FINANÇAS
= TUTO/.lUSTI'ICIÇÃO --,

Suprimiu-se a expressão "e energia elétrica" ,posto
que desnecessária; na hipótese não se contempla uma operacão

mercantil, mas a prestação de um serviço público federal que,
mesmo prestado em regime de concessão não tem desnaturada a

sua natureza ..

DE-SE NOVA REOAÇAO AO ARTIGO 23 :

" Art. 23 - Os beneficios fiscais vigentes na data da promulg~

ção desta Constituição, dentro de noventa dias, serão avaliados pe
Poder Le~islativo competente, sendo considerados extintos os que e~

pressamente não forem convalidados. "

JUS T I F I C A T I V A

~~ 'LlWAII,IO/COWISSÃo/IUIc:OMIUi.O-------------,

OMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E

_-----------'------ TtITO/.lUSTlrtcAçi.o.:...:---------------,

o art~go 21, parágrafo 39, do Anteprojeto da Comissão
V da Assemblé~a Nacional Const~tu~nte, passa a ter a segu~nte re-

dação:

Uma nova ordem institucional deve vir dotada de espírito inov~

dor, especialmente quanto à eficiência e à correç~o de circunstân
cias danosas ao desenvolvimento e ao bem comum. Inda mais quando
represente benesses para alguns em detrimento da maioria. Assim, é

fundamental que com o advento da nova Constituiç~o tudo seja revi~

to o mais rápido para que os fatos, as necessidades e as posiç~es,

especialmente no que diz respeito a tributos, se adequem ao novo o~

denamento juridico-i~stitucional. Se a Constituição alterará toda

uma estrutura institucional de benefícios fiscais ( convênios, leis

estaduais, leis federais, leis complementares, decretos-leis " e~

tes devem ser imediatamente revogados ou, então, examinadas, rea

validados pelo Poder Legislativo competente.

"Art. 21 - ..........••....•..•..•..••...........•.•••
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EMENDA 550519·4
e? Deputado IVO MAINAROI

rr= 'UTlGo;=]
P~lOB

qualquer título, por eles ou suas autarquias, fundações e empre 
sas públicas. "

..,, .LU."IO/c:ou. lIlo / . UI COIllISd o - - - - - - - - - - --,

• COMISS~O 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇo E FINANÇAS JUS T I F I C A T I V A

INCLUA-SE UM SEGUMOO PARAGRAfO NO ART. 55, PASSANDD D PARA
GRAFO ~NICO PARA § 19 :

§ 2; - A devolução do empréstimo compuls6rio será efetuado em
dinheiro, cujo m,ontante corresponderá ao seu poder aquisitivo r~

aI, ~m prazo.não superior a cinco anos, contados da data de sua I

instituição, permitida, mediante opção do contribuinte, automáti
ca compensação do valor a ser devolvido com qualquer débito seu I

para com a.pessoa de direito público que o instituir.

A redação do Anteprojeto restringe-se à noção tradicional de
Estado, quando no tempo presente do desenvolvimento econômico-s~

cial a ação tipicamente estatal realiza-se, igualmente, através
de novas formas de organização jurídica. A redação proposta ade
qua o Sistema Tributário Brasileiro à realidade atual.

r;r--------------- TUTO'..USTI'IC.çio -,

JUS T I F I C A ç " O

SUPRIMA-SE OS INCISOS IV e V DO ARTIGO 7º:

&u1'O,,---- _

Deputado IVO MAINARDI

EMENDA 550522.4.

tJ
COlI.lSSI\O DO S

A falta de parâmetros para a devolução pode transformar o em
préstimo compuls6ri9 em verdadeiro imposto, seja por efeito da i~

fIação, seja por prazos exageradamente longos. Por outro lado
existindo a certeza da devolução do valor arrecadado devidamente
corrigido, reduzir~s~-á a natural repulsa do contribuinte a esse
tipo de inteervenção.

JUS T I F I C A r I v A

..,, 'J.II:N.1Jlo/coUISJioJ.UICOtlIS,io- --,

issão do Sistema Tributário, Orçamento e Finaças

0E=5E I()VA REDAÇÃO 11 AlfNEA "a" 00 ITEM II 00 § 9º 00 ART. 15~

Fazer constar na Constituição que é vedado " imprimir a tri
buto efeito de confisco" é completamente supérfluo e até con 
tradit6rio com aspectos conceituais de imposto. Tal vedação ense
jará demandas infindáveis quando se tratar de uma execução forç~

da, por parte do sujeito ativo, no sentido de carrear aos cofres
públicos receitas de impostos .

Por outro lado a vedação " estabelecer privilégio de natureza
processual para a Fazenda Púolica em det.imento de cont.ibuince",
além de dúbia, fere uma garantia que visa assegurar ao Poder Tri
butante buscar priv11egiadamente os recursos devidos em nome do i~

teres se público. Além do mais, à Constituição reservam-se instru
ment~s mais gerais e abrangentes e, conseqüentemente, duradouros.

O dispositivo é limitatiVO ao poder de tributar.

..UTOIt'------~r_------

na) sobre operações que destinem ao Exterior produtos in

dustrializados, definidos em Lei Complementar, assegurado ao Est~

do, ao Distrito federal exportadores ressarcimento relativo às
perdas decorrentes da não incidência".

EMENDA 550520-8
PJ. IVO MAINARDI

JUSTIFICATIVA

~ aUTO •

• ~ Senador Constituinte JOS~ RICHA
=--- -'- .LUÃlllO/co.. IUio/.u.CIUIlS.io ....,._-,

EMENDA

nto e Fiscalização Financeiom~ssll.o tlQ Sistema 1-rib\ltá-rio

AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
suprima-se o § J; do artigo J1.

EMENDA 550523-2

= n:no/..unl..tc.çio ....,..-'- --,

Inicialmente cabe ressaltar-que o conceito de produto
industrializada é extremamente amplo. Cumpre, para uma melhor ad~

quação dos fatos à tributação, deixar a cargo de Lei Complementar
a sua definição.

A nova Tedação visa compensar os Estados que efetivame~

te 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.I~

põe-se, por isso, por ~uestão de justiça, a ação da União nos te~

mos propostos pela nova redação, considerando-se que os benefí
cios resultantes da entrada de divisas se espraiam sobre toda a
economia nàcional e Que está nas mãos da União a política cambial.

JUSTIFICAÇAU

EMENDA 550521·6

l? Deputado IVO MAINAROI
..,, ,l.lilUJl.tO/COIllISSio/.uICIUIl.lio----------..,

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO
,-, TI:ITO/olUSTlflCAÇio----------------.

DE-SE NOVA REDAÇ~O AO ARTIGO 18 :

Coerente com os princípiOS estabelecidos por nossa formação
democrática e com a nossa experiência legislatiVa, demonstrados com a
apresentação de outras emendas ao substitutivo em questão, somos ab
solutamente contrários ~ restrição do poder de emend~ do Congresso às
matérias orçamentárias. Como já afirmamos, s6 entendemos válIdo a li
mitação restrita à' existência de recursos para o alendimento de nova
despesa proposta °e Úmit~da ou condicionada às matérIas que t'enham
passado pela deliberação antetior e soberana do Poder Legislativo.

" Art. 18 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o prod.!!,
to da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a

O dispositivo que pretendemos suprimir representa o ma~~ típl
co meio de restrição ao Congresso, à sua capacidade legisferante, co~

sagrado inclusive na atual Contituição,no § lº do seu artigo 65.
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Ao Congresso Nacional não devem ser feitas restrições que o
impeçam de deliberar, isto é, det;erminar -sua vontade em nome de • toda
a sociedade, em assuntos relat5vos às seguintes questões, apresenta-

das em caráter exemplificativo:

- Um órgão deve comprar, alugar ou construir um prédio para o
funcionamento de sua organização? Sabe-se que cada "meio" tem uma re
percussão social própria e característica (favorecimento do capital
privado ou estímulo à geração de empregos e distribuição de renda, no
caso, por exemplo) e deve ser utilizado conforme a conjuntura indi
cBr~ Não deve ser de responsabilidade apenas do técnico-burocrata, do
sistema de orçamentação essa decisão; ao Congresso Nacional inte
ressa, e é sua obrigação, manifestar-se claramente, e, corrigir des
vios encontrados, se for de seu interesse e as circunstâncias o indi
carem.

- Um órgão ~eve contratar empresa locadora de mão-de-obra para
serviços como datilografia, secretaríaon, 'lImpeza'.. segurança, etc.,
com custos mais elevados que a contratação direta?·Tal prática repre
sentada por um "~eio" ou "natureza" {serviços de 'terceiros} pode sig
nificar uma burla aos princípios em boa hora colocados pelo Nob;e Re
lator no substitutivo em questão, relativos à limitação com os gastos
com pessoal identificado no artigo 44 deste anteprojeto substitutivn.

J e S T I F I C,A ç Ã O

Nã!> se pod!!. deixar em prazo 'determinado e curt!"~o ato de co!!
u~icar ao Congress~ Nacional o veto e suas razões. Tal lapso enco~

trado no substitutivo poderia permitir uma comunicação em prazo sup~

rior ao estabelecido para sua própria efetivação.

Assembléia Nacional'Constituinte, 09 de maio de 1981.

EMENDA 550525-9
~ aUTO.

- Senador Constituineê' JOS~ RICHA

.'

omis§ão do Sistema TributárIo Or amento e Fiscaliza

EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

~~-------------_Tl.no/.unl'w:aGIoI-:..· ----------------,

Assembléia Nacional Constituinte, 09 de maio de 1981.

~....~
"ou06J87

~~--------_.......l.IO/co.. lSIAD/.U.CDIIII..lol --,

~§llo do sistema Tributário

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
inc~ua-se no. § 39 do artigo 32, depois da palavra "emenda" o vocábulo
"rejeição"

JUS T I F I C.A ç l. O

;::::;;....::=..::::...=-.=.:~===-...:..-:-- ."'••,---------------,
• Senador constitulneê'JOS~RICHA

E preciso I5péver a"hipótese'~da rejeição' da proposta' 'orçam!!!
, taria, em um regme democratico.

- A construção de um trecho ferr~viário deve ser feita direta
mente por um batalhão do Exército ou por uma empreiteira privada?

o legislativo poderá ter •.dillti:nU!do.\,1Llnt-ereSsl! de discutir e,
pprtanto,.tPr~~r.públicoe transparente a parte 'do prçameato ~ue_ diz
respeito aos meios áe se co~s~!lUl'r' ÓS ooj~tivos" i~to é; li natureaa,
se não púder alterá-los. Oiscutir e estudar para quê?

Muitos e variados são os exemplos que ilustram a imposs~bili

dade de s~ manter na Constituição as restriçoes decorrentes do § 32

do artigo 31 do substitutivo. I
I

Aq Cpngresso não interessa aprovar apenas os objetivos que d~

verão ser atingidos mas também compete analisar os meios que propici
arão alcançar aqueles objetivos. Principalmente se considerarmos 'que
eXistem"meios, caminhos, "naturezas" diferentes, umas mais, outras m~

nos on;rosas, umas que propiciam economia e outras que levam ao des
perdício dos escassos recursos pyblicos, umas que tenham uma s19n1f1

càçã9.social e/ou reflexos positivos na distribuiçã~ de re~da e ou
tras que levem a concentração do capital.

Não se pode argumentar ainda com a possibilidade da muLtipli
cação~de emendas e, a conseqüente, se aprovadas, pulverização de re
FU;-..!?o_~:__O ,.P~l!~~ ,de em,e_T!.d~:... e_s,~ limitado à existência de recursos e
à compatibilidade com as matérias anteriormente ap~bvadas pelo Con
»ress~. Aceita~ esse falso argumento, e aprovar aquelas restrições,
significaria a comprovação, por nós constituintes; da incapacidade do
Congr~sso para apreciar as matétias ~rçameniá!ias.

EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional
inclua-se, "in fine"", no § 39 do artigo 32 a expressão
ca .aprovação legislativa".

Constituinte •
"com especIf,!

Asse J~ta Nacional Constituinte, em 09 de junho de 1987.

JUSTIFICAÇÃO

Assembléia Nacional Constituinte, 09 de maio de 1987.

Cano o substitutivo prevé casos'em que' créditos poderll.o ser
abertos 1Iel:l-" especIf.ica_ .~_determinada_àu1:o;.izaç.ão.·;Legii.-Iativ~é· de
fundamental importânc1a que na pr~sente norma esteja'de ~orma clara,
"ines~!voca e insofismâvel que os recursos decorrentes do ve.o do"Presi
d'ente da República ou ~e em~nda supressiva do Congresso ~acional sS
possam ser alocados com a espeéifica autorização legislati~a.

A falta da expressão que ora pretendemos incluir poderia f~

, zer com que reCU%'S9S:Com 'aplicação questionável, por; is'Co lIlesmo; veta';
dos ou suprimidos, poo'eriam 'Bel' objeto de alocação-' de forma a burlar a
explícita decisão 'do Presid~nt~ - veto; ou do Co~gresso - emenda si!
pressiva).

fÇ;....~
"ocU06J87

Nacional Constituinte,
19 do art. 32 a segui~

EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regmento da Assembléia
inclua-se depois da palavra "comunicando" no S
te expré~: " em quarenta e oito hora8~

, Senador Constituineê'JOs~ RICHA

EMENDA 550524-1

r.1
T

I: :lT D/ . USTI f' .c..
ç
i o, -,
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~D&TA-_

Y9!06/87

EMENDA

EMENDA 550529-1

rer TutO/"UITIP'ICAÇio -,

r;-r.,-----:,..----- .L...;.tlIO/cOIfISlio/.UICOIllIISio----------..,

• ~5"!:ão d~ Sistema Tributário Or amento e fiscalização Financeir

- : Senador constituinr~ JOS~ RICHA

~....~
Y9!06J8?

EMENDA

• omissão do Sistema Tributário,

• Senador Constituinte JOSÉ RICHA

EMENDA 550527·5

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
AO SUBSTITUTIVO DO RELATqR

Nos termos~o Regimento da Assembléia Nacional Con~

tituinte, inclua-se, uin f.!ne", no item II do artigo 33 a expre~

são "objetivando o atendimento das necessidades de custeio".

JUSTIFICAÇIlO

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional.Con~

tituinte, sub.stitua-se no item I do artigo 34 a palavra "legal"
pela expressão "legislativa, re
salvado o previsto no item II do artigo 33-".

o dispositivo que pretendemos alterar é o mesmo en~

contrado na atual l;onstituição e que tem permitido alterações sig
nificativas na matéria aprovada pelo Congresso Nacional 'r~~ ~~u

efetivo e especial conhecimento.

Entretanto, considerando que, por vezes, se faz ne
cessário a alteração da Lei Orçamentária, entendemos válido a po~

sibilidade de uma alteração ,sem a específica e particular apreci~

ção legislativa, desde que restrita às despesas de custeio de pr~

jetos e atividades já aprovadas pelo Congresso.

Nos demais casos, especialmente no que diz respeito
às despesas de capital, é importante o julgamento específico do
Poder Legislativo relativo à oport~nidade, necessidade re:l e pr~

prledade das' alterações pertinentes às alterações por ele anteri
orménte estabelecidas.

Assembl.é.ia Nacional conJi tu í nt e ,nMa 4"nhn Ma 'C>A"7·

EMENDA 550528-3
.fi Senador constltuinfe JOs~au;;;CHA

;JUSTIFICATIVA.

Procuramos .cqm a subst.ituiç!lo do termo- "lega],."•. pela
expressâc "legls1ativa:~. impedir. que sejam efetivadas (mediante "d~

ereto", por exemplo), sem a especifica aútorizaçãli do Congi'esso
Nacional, alterações no que foi aprovado pelo Poder Legislativo.
Com a providência que ora propomos serão evitadas interpretações
que possam'burlar o poder decisório do Congresso Nacional.

ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE
Em 09 de'junho de 1987

EMENDA 550530-5I: ,,' OUT"

Senador Constitulnfe JDS~ RICHA

r.T.,.,--------- .Lad:"./collll.lo/.UICOM'•• lo> ..,

5"!:lIo do sistema Tributário Or amento e Fiscalização Fln~nceir

r-T--------------TEXTo/.ulTlr~.çio----------__,r__---..,

EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR'

EMENDA

AO SUBSTITUTIVQ DO RELATOR

~os termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
sutistítua-se'o item 11 do artigo 34 pelo seguinte dispositivo:

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacion~l Con~

tlt~lrite, ~ê-s~ nó ,parágrafo único do artigo 33 a s~guinte redaç!lo:
~4ragra!§' ~nico. Crédi~os':speciais,paraatender programaç;D n!lo
lnclui~a na lei orçamentá~ia, deverão ser apreciados especificame~

te ·pelo .Co.ngresso Nacional."

I - o remanejamento; a transposição ou trans!erênci~,po~ qual
quer forma, de recursos de uma dotação de crédito orçamentário ou adl
cionál"'para ~utra; sem prévia aprovação do Congresso Nãcional, res
salvado o disposto no ltem 11 do 8rtigo'~J no que se refere ao'reman~

jamento dos_~cur60s_classifjcadosc~o custeio.

JUSTIFICAÇIlO

'A-'~edíiçll~ que-"1lr/!"propomos objetiva sanar incorre _
çlfo apresentada no subs.ti~utiY.o. N~~.:~e pode admitir categdria.· .de·
programaç!lo (função, p~ogra~a, subprog~ama, projeto ou atividade)
que não esteja determinada na Lei Orçamentária. O texto do subs
tituti~o pode.sugerir, o que não se pode'admitir, a existência de
"categoria d'e prõgram~'ção" ,f.ora da lei orçamentária.

JUSTIFICAÇAO

A emenda que'ora propo~os tem por objetivo impedir prática
largamente .hoje utilizada, decorrente da redação falha do texto cons
titucional vigente, semelhante ao que é proposto no s~bst!tutivp.

O Pode~,Executivo· desenvolveu mecanismos.que permitem, hoje,
alterar o aprovado' pelo Congresso no que diz respeíto à natureza da
despes·a.

_ A redação da nprma do substitut~vo permite ainda
sugerir a possibilidade de }nclusão do novo prOjeto ou atividade

~na Lei de Orçamento sem a espee~fica autorização legislativa:

ASSEMBL~IA NACIONAL'CONSTITUÍNTE
~m 09 de.ju~ho de 1987

Assim, a exemplo do que já ilustramos em'outra emenda por nós
apresentada (relitiva ao § 32 do ar~igo 31) o Poder Executivo pode
"trocar" uma natureza do tJpo "construção de imóvel" por outra do ti

po "dquisição de imóvel" ou por ''aluguel de. im6vel" com as implicações
~uciais e econômicas dai advindas, sem a expressa autorização do Con
gresso.

O argumento de que é necessário, durante a execução orçamen-, .
tária, alterar a prQgramação,não deve levar necessariamente a altera-
ções sem autorização legislativa. As alterações mais urgentes, desti-
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nadas à manutenção da "máquina" póblica são atendidas pelo que
previsto no item 11 do artigo ~3.

está
JUS T I F I C A CAD

As demais deverão ser feitas, inclusive'mediante as medidas
de urgência que o processo iegis~at~v~ prev~; co~ a auto~iZação do
Congresso Nacional, que terá oportunidade de, julg~ndo o mé~ito, apr~

ciar a real'necessidãde; a opdrtunidâde e a propri~dade.

SG podemos: entender COmo laps~' ~.~ermissão para a. realização
de despesas sem autorização legal •.O,caráter da legalidade deve' ser
inerente a :g"üalguer-gãs(o' pubHcor inclusive para que se possa"permi
tir o controle.

A argumentação de que orçar e' "estimar", isto é, "prever" I!

que nem toda previsão se realiza,pode ser contornada e minimizada com
o desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas orçamentárias. Com
a impossibilidade de se alterar a programação pré-estabelecida, sem
autorização legislativa, o executor aprenderá a m~l~or orçar, abando
nando a prática. hoje vigente q~e, muitas vezes, o.ievam 'a.raciocinar
por absurdo: "para que orçar bem se facilmente se pode alterar o que
f.oi orçado, o que foi informado e aprovado pelo Congresso Nacional?"

, Assembléia Nacional Constituinte, em 09 de junho de 1987.

Se o pretendido pela norma em questão for a alocação de recu~

sos provenientes de tradiciona~s excessos de arrecadação devemos sal1
entar que o ifem 11 do artigo 33, principalmente com a redaç~o de ou
tra emenda' que a ele propomos, já instrumentalfza o:~oder_ Executivo
para atender as necessidades decorrentes da execugão prçamentária.

Vale permanecer, devemos ainda salientar, um grau de d~ficul

dàde nas alterações da' Lei de Orçamento,B autorização .legislat;va, a
estimular o Poder Executivo a melhor orçar e ao poder Legislativo me
lhor ana"risar.

Assembléia Nacional Constituptte, em 09 ~ junho de 1987.

EMENDA 550531-3
~ AUTOIll

-.Senador Constituinfe JOS~ RICHA
r.T---------c-- 'L~IIÃ"lO/COIlISS,;o/.U.CO.. lasIo-- _,

iS"são do Sistema Í'ributário Or amento e fiscalização Financeir rç-:.'T'~"au06J8?

EMENDA 550533-0
~ AUTOIl

- ~ Senador Constituint'e-'JOS~RICHA

'"""'_---------:-:-- 'LI.Il'AlllO/COIUsslo/cuacDMI..io --,

.Do~i5são do Sistema Tributário Dr amento e Fis~aliza

, . I!-'
EMENDA

EMENDA
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Cons
tituinte, substitua-se no item V do artigo 34 a palavra "legal" p~

lo vocábulo "legislativo".

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
substitua-se no artigo 36 a palavra "legal" pelo vocábulo "legisláti
vaU.

JUS T I F I C A ç A O

JUSTIFICAÇAO

Fica mais clara e insofismável na norma a autoriza _
ção legisl~tiva.

o termo "legal" poder~ permitir a utilização de. re
cursos do orçamento da União p~ra supr~r necessidades das estatais
contrariando o desejo do Congresso Nacional. Se isso ocorrer, perm~

necerá o estímulo hoje existente à proliferação das estatais e ao
aumento do déficit público, sem controle legislativo.

Créditos especiais e extraordinario não.passaram anteriormen
te pela an~lise'do Congresso Naciónal. Ass~. é fund~~ent~l que a au
torização para que su~vigência ultrapa~se o exercicio financeiro seja
determinada pelo Congresso Nacionai.

Assembléia Nacional Constituinte, 09 de ~aio de 1987.

EMENDA 550534·8
ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

Em 09 de junho de 1987 Senador Constituinfe' JOSÉ RICHA
r.r.,--------.,-- .UIl"IlID/I;OMlsslo/auacoMlsaio --,

omissão do Sistema Tributário, Or amento e Fiscaliza
~..,.~
"OV06~.

EMENDA
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nos termos do .Regimento da Assembléia Nacional Constituinte
substitua-se no artigo 38 a expressão "no plano plurianual de inves
'.:imcntos públicos" pela seguinte expressão "nos planos"

JUS'TIFICAÇAO

Não se'aeve corisidêrárapena~a existência de um tipo especllico
de plano (o plurianual de investimento~ públicos), mas sim generali
zar para qualquer plano em vigência no mqmento da abertura dos trab~

lhos legislativos.
Assembléia Nacional ConstituJ.·nte, 09 de maio. de 1987.

~.'T'~"oüoi;js-J

Nos termos ~o Regimento da Assembléia Nacional Constl~uinte,

~upr~ma-se o párágrafo 1~ do artigo 34.

AO SU~STITUTIVO DO RELATOR

EMENDA

• •. 'LlllâaMl/colnnio/~u.co"l.do-- --.

" !!sllo do Sistema Tributário Orçamento e Fiscalização Financei
r::1-:--------------- T I.Il1'O' "'U3ITlr u: ..çio -,

EMENDA 550532-1
l? Senador Constituint'é 'jost;;~CHA
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EMENDA 580535·6
SenadoT Constituinte JOS~ RICHA

• .' • • .... ll:lli"IO'fo...lssio/tlu.CO..IUio •

• omissão do Sistema Tribut~rio, Orçamento e Fiscalização Financeira
r.1,.- -'- r-r-__ TU.TO'''usTlru:A;io-------------------,

EMENOA

OF. N!! 074 /8(,..GP

Senhor Ministro

Brasllia, 08 de setembro de 1986.

Examinando o assunto com a alenção que sempre merece

uma proposição do eminente Ministro, chegamos à conclusão - Senadores
membros da Comissão Direlora e Assessores - que, infelizmenle, ele não
pode ser acolhido, sobretudo neste momento.

Permito-me transcrever a observação do Professor Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, ao artigo ~8 da Co~stituição, p~ra se ver como os
congressistas sempre entenderam a questão e como, hoje, não se conforma
riam em ver perdida a cçnqulsta obtida em 1967:

I
pode I

-r

I
elevada'

I~.~
/senador JOS~ FRAGELLI

Presidente

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência prolestos de

consideração.

Por todo o exposto, esclareço que o Senado Federal não

rá integrar o Sislema In.legrado de Administração Financeira.

De fato, o Poder Legislativo, como comprovam reileradas
manlfestações dos Senhores Congressistas, vive um clima de recuperação das
atribuições e prerrogativas que lhe foram cerceadas por longo perlodo. A pr~

posta, se aceita, representaria um grave retrocesso.

Com efeito, estribado no princIpio da independência e har~

nia dos Poderes, o art. 68 de nossa C;'rta Magna prevê a entrega, no inTcio

de cada trimestre,. do numerário correspondente às dotações deslinadas à Cll
mara dos Depulados, ao Senado Federal e aos Tribunais Federais. A ststemãtl

ca era pretendida, data venia, faz letra morta ao mandamento conslitucional.

"Dotações do Legislalivo e do Judiciário. A indepen- .
dência do Legislalivo e do Judiciário nunca estará inte
gralmente assegurada, na realidade cotidiana, se a - entre
ga do numerário correspondenle às suas dolações orça
mentárias estiver à mercê do Execulivp. Por isso,. quando
da elaboração da atual Constitulçãc, foi apresenlada emen
da ao projeto governamental, subscrita por dezenove sena
dores, introduzindo a regra que foi consagrada no art, 70
da redação promulgada em 24 de janeiro de 1967."

No caso particular do Senado Federal, com base na experiên-
cia de vârios anos e nas determinações .,l1gai5, eslruturamo}'; ~m sistema de

administração orçamentária e financeira adequado às nossas peculiaridades ad-
ministrativas e operacionais. Nesse sistema, B escrituração conlábil já é de
atualização diárIa e utiliza-se, há muito, transações "on line", propiciadas pe
los serviços do PROOASEN - Centro de Processamenlo de Dados desta Casa.

Acuso o recebimento do Aviso-Circular n9 366, de 08.07.86,
reilerado pelo Telex de 28 de agosto último, alravés dos quais Vossa Exce
lência pede a adesão do Senado Federal ao Projeto do Sistema Inlegrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), sob a coordenação da
Secrelaria do·Tesouro Naciona'"

ibo

A Sua Excelência o Senhor
Doulor DILSON FUNARO
Dignlssimo Minislro de Estado da Fazenda

NESTA

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constitui~

te, sub~titua-~e o artigo 40, ~elo seguinte:

Art. 40. Os recursos financ~iros correspondentes às dota
ções dos 6r~ãos d?s Poderes Legislativo e Judiciário serão entre
gues' em cotas, até o décimo Quinto dia de cada trimestre, repre
sentando a Quarta parte da respectiva despesa total fixada no or
çamento geral da Únião de cada ano, inclusive créditos adic{onai~

Ao estabelecer que o Senado, a Câmara e os Tribunais Fe
derais "!2!0varão programaçães financeiras que estarão mensalmente
disponíveis respeitado o limite do duodécimo das respectivas dot~

ções orçamentárias", o art. 1? traz à Constituição exatamente a
prática hoje vigente, formulada, entretanto de modo·muito mais si

nuoso e contraditório.

Por que "aprovar programação~ limitada a 12! par
te do todo"? Isso torna-se absolutamente dispensável, pois não se
poderia ter valores menores em 1 mês. ~e assim fosse, os outros m~

s~s teriam ne~essariamente valores maiores que o duodécimo. 'rata
se, ao nosso ver, de explicitação irrelevante.

Por outro lado, ao identificar apenas o Senado Federal,
,a Câmara dos Deputados e os Tribunais Federais como órgãos que de
vam ter garantidos recursos para sua administração, sem maiores i~

terferências do Poder Executivo, o citado artigo desconsidera o
'Poder Judiciário como um todo e o órgão auxiliar do Poder Legisla

tivo.

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Oe acordo com nossã proposta é imprescindível incluir
.- dentre esse~ órgãos, a Tribunal de Contas da União e demais insti

tuições do Judiciário, respeitando, assim, o principio de harmonia

e independência entre os Poderes.

Coadunando-se com esses princ~pios, a redação que ora
propomos objetiva, inclusive, garantir a flexibilidade que deve ter
a administração independente, para s~ tornar também imparcial, dos

Poderes Legislativo e Judiciário.

1 JUSTIFICAÇAo

O artigo 17 Que pretendemos alterar, além de condicionar
o exercício prático da atividade dos Poderes Legislativo e·Judiciá
rio ao "Caixa Único do Tesouro Nacional",' admini~trado pelo POde;
Executivo, traz um grave inconveniente técnico, uma incoerência QU

redundância desnecessária e um lapso ou esquecimento lamentável.

Ao nominar textualmente o"Caix~anico do'Tesouro Nacio
nal", o disposi.tivo institucionaliza na Constituição, e, portanto,
torna perene um instrume~to de administração financeira,' recém cri
.do, Que, ao contrário, deve ser passível de alterações Que a pr6~

prla prática possa indicar. Não ~ve, pQ1s, ser ob~to de . matéria
c:onstitucional.

Essa independência se tornaria impraticável se a libera
ção e a administração de recursos desses Poderes ficasse constitu
cionalmente vinculados ao "Caixa Único do Tesouro Nacional".

GP-O/6'1-J../86 Brasília, J'J de setembro de 1986

Aliás essa idéia foi amplamente defendida pelos Excelen
tíssimos Senhores Presidentes do Senado Federal e do Congresso Na
cional, e da Câma.ra dos Deputados, Senador, José Fragelli e Deputado
Ulisses Guimarães quando da instalação do "Caixa (jnico", resguarda~

do a autonomia das Casas do Legislativo que dele não participam ho
je. Os ofícios em anexo confirmam essa determinação. -

Senhor Ministro,

Acuso o recebimento do Aviso Circular n9' 34~,

de 08.07.86, no Qual Vossa Excelênçia solicita adesão desta C~sa

do Congresso ao Sistema Integrado de Administração Financeira· do.
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"ou06J87
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""'_.__~ .~'. ~..I.A"lO/eo..lula'.lHIeolu.do_----------,

omi~são do Sistema Tributário Dr ámento e Fiscalização finanêeir

EMENDA 550537-2
~ AUTOa

, ~ Senador Constituint'e JOS~ RICHA

Governo Federal (SIAFI), coordenado pela Secretaria do Tesour~ Na

cional.
Embora convencido do acerto da medida propos>

ta por Vossa Excelencia, que. sem dúvida. encontrará exito no ãmbi

to do Poder Executivo. não posso autori~ar a adesão da Cãmara àos
Deputados. uma vez que esta Casa mantém sistema semelhante de pro
cessamento com o PRODASEN.

Outrossim. informo a Vossa Excelência que os

nossos serviç;os estão integrados, de forma também eficiente. ao CO!!

trole central desse ~Iinistério. mediante remessa de balancetes e b!
lanços. processados em computadores e as contas bancárias são acom
panhadas pelos extratos e~caminhados ao órgão c~mpetente desse ~fi:
nistério, sendo remetida~. ~mediatamente. à Secretaria do Tesouro
Nacional. todas as Notas Fi~ariceiras dos pagamentos' efetua~os.

Pondero. ainda, a Vossa Excelência, que, às

vésperas da instituição dellova Carta Magna, conveniente seria agua!.
dar as novas regras, possivelmente diferentes para os três Poderes

da República~ num campo processual dos mais controvertidos.

'" .I Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excelência os meus protestos de estima e consideração.

f\ l/51~ES
presiden:~~~mara dos Deputados

EMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Nôs termos do Regimento da Assembléia Nacional Constit~

inte, inclua-se onde couber o seguinte dispositivo:

Art. O Poder Executivo encaminhará an Congresso Na-
cinnal, para acompanhamento, relatórios circunstanciados da execução
dos planos, programas e orçamentos, na forma e periodicidade estabe
lecida por lei complementar.

~ 1~ Os Orgaos setoriais do sistema de planejamento,
programação e orçamentação dos Poderes Executivo e Judiciário,' enca
minharão, simultaneamente, ao Congresso Nacional e ao órgão central
do sistema as propostas iniciais dos planos, programas e orçamentos
do setor público.

§ 22 Lei federal estabelecerá sançoes a serem aplica
das em casos de' comprovada inépcia, ineficiência. ou má gestão dos
~ecursos pú~licos: que resultem em distorções, desvi;s ou não cumpri
mento dos objetivos e metas constantes dos planos e orçamentos.. -

A Sua Excelência o Senhor
Doutor DILSON DOMINGOS FUNARO
DD~ Ministro de Estado da Fazenda

Ministério da Fazen~-

N E S T A

§ 39 A lei regulará, ainda, o processo de acompanhamen
to e fiscalização pelo Congresso N<lcional, dos atos do setor públi
co, qU<lnto aos a~pectos op~racional, de ef~ácia, eficiênyta, econo
micidade, legitimidade e propriedade, bem como de indicação de medi
das corretiv/1s, quando necessárias.

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
09 DE JUNHO DE 1987,

rão
nos

JUS T I f I C Aç AO

Informações encaminhadas ao Congresso Nacional só pode
contribuir para o aperfeiçoamento do processo de análise dos pl~

e orçamentos, bem como do respectivo acompanhamento.

EMENDA 550536-4
~ &UTOlll

~Senador Constituin~e' JOS~ RICHA

Assembléia Nacional Constituinte,

Em 09 de junho de 1987.

-::-.r----------- PL..I:.i.lIIlo/cOIIIS,lc/.UICOIolISSio o.,.

'I ónii~~ão do Sistema Tributário Cr amento'e Fiscalização financeir ··tJõU06M ""'---------,-4------.:---J-,_-.......---t-./'~,.--<i----J
.,..,-- TlXTO/"'USTI'ICA;Ão ' --,

I.UTO"--------------] :r=P':D"BDo---,.
Deputado PAULO MINCARONE _ ~~ ~

EMENDA 550538-1

f!JEMENDA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
W "LlwálUO/ea"luio/&uaCOM.sa.ioê COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r;, TuTO/olun.'lCaç;,o _

Nos termos do Regimento da Assembléia Nacional Constitulnte,
.~ê -se, a' seguinte redação ao az:tigo 41:

"Art. 41. O início do mandato do Presidente .da··Repúblic<l coi!).
cide com o início de um exercício financeiro."

.~ , r ---

JUS T I f I C A.C AO

Incluir, no Art. 15, o item VI e os parágrafos 122, 132 e 142 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 mine
rais do pais enumerados em lei, imposto que incidirá lllIIa só vez
sobre qualquer dessas operações, excluida a incidência de outro
tributo sobre elas,

Não se pode considerar todas as "posses" de Presidentes Od

República coincidindo 'com inici~ de e~~~cíci~s financeiros, m;s' sim
os m<lndatos presidenciais. Deve-se prever a possibilidade de um vice
presidente, ou substituto legal, ser empossado em outra data.

§ 122 - A receita proveniente do imposto de que trata o item VI será ra
teada entre o Estado, Distrito Federal e Municipi" onde se locali
za a jazid~, na proposição de 75'; (setenta e cinco por cento) pa:
ra o Estado ou Distrito Federal e 25'; (vinte e cinco por cento) ~
ra o Munic!pio.

AS;embléia Nacional- Constituinte. em 09 .de junho de '1987. § 132 - As indÚstrias consumidoras de minerais do pais poderão abater o
1mposto a que se refere o item VI do imposto sobre circulação de
mercadorias.

S lllR - O Senado Federal, medlant4t resolução tomada por" iniciativa do Pre
, aidente da .Repúblic<l e allZ'o.vacla_pela. maiÇlZ'tili, absoluta de seus .

~
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bros estabelecerá as alíquotas e valores tributáveis do imposto
sobre minerais do país."

JUS T I F I C A T I V A

r:T---------------TUTO/4U.TI'IC'çio--------- ---,

AlllESCENTE-SE NO ARTIGO 21, NO § I!! O ITEM IV E O § 49:

JUSTIFICATIVA: A variedade de condições de cada minério e mina torna impossível
generaâazar-, em termos nacionais. ou mesmo regionais, a medada da capacidade con
tributiva da extração mineral. -

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
àquelas alíquotas pelos Estados, de forma colegiada e regional;

4 - Maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concede
rem isenções e demais benefícios fiscais, órgão colegiado dos Est;
dos apenas os autorizaria afim de evitar guerras fiscais. . 

Com efeito, de acordo com a sistemática atual, mantida pelo An
teprojeto. ,todos os Estados não industrializados sofrem significa~
tivas perdas, pois :

- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de
outro Estado;

- nas compras de fora do Estado, por contribuintes, mas de me~

cadorias destinadas ao uso e consumo e, até, ao ativo fixo;
- nas compras governamentais, inclusive de municípios, realiza

das 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, o ponto de vista da administração tributária e,
princ!p~lmente, do ponto de vista do contribuinte, o estabelecimen
to de variadas aliquotas, talvez diferentes em cada Estado, torna
esse imposto muito mais complexo e. também, oneroso. A redação pr~

posta visa 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 a~

torizativas. Todos os benefícios, portantu, serão concedidos por
lei estadual. Sugere-se, também, a supressão das letras "a" a "f", dispensávei

cr;-:.ATA~'u 6J87

As condições de acesso à mina ou de extração do minério podem determinar quedEs
minas, de mesma substância mineral, situadas na mesma reg1ão, tenham custos de
extração e transporte bem distintos, com o que a inc1dência suportada por uma PQ
de tornar antieconômica a exploração da outra. -

Torna-se, pois, imperioso, que a nova Constituição crie, tendo em vista as pecu
liaridades dos aiferentes bens minerais, tributo de características próprias, es
~belecendo alíquotas e valores tributáveis diferenciados, que contemplem, a um
so tempo, o tipo do 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 § 142 propoato, aliquotas diferenciadas por bens minera1s se justificam
pelo fato de substancias minerais diversas terem valores totalmente diferentes
mil vezes ou mais, como, por exemplo, areia e ouro ou daamant.e , '

IV - regular os critérios de distribuição do fundo de ressarcime~

to previsto no ítem III do Art. 19. de modo que o seu montante seja distribu!
do proporcional~nte à perda de cada Estado e do Distrito Federal, não pode~

do nenhum participante receber menos que cinco décimo por cento e mais de
quinze por cento do valor total do fundo;

§ 42 - Do montante referido no ítem IV do Art. 19 os Estados en
tregarão aos M.Jn~cfpios vinte e cinco por cento, observados os critérios esta
belecidos nos itens I e II do parágrafo único do art. 19•

omissão do Sistema Tributário,Orçamento e Finanças
=---------'I.I....,O/COUISSio/.U.c:O.,lSio--------__-,

EMENDA 550539-9
~ IVO MAINARDI

.1JSTIFICATIVA

r.r---------------nno/"'uSTI'lcaçi,o------------------,

'LI......l0/CO...SSlD/SU.CO.,IUi O- - - - - - - - - - -j tçjA~7ã!JtJ CoMISSI\O Da SISTEMh TRIBUTI\RID, fiÇJ\MENTO E FINANÇAS

EMENDA 550541·1
~utado JoS~ CARLOS VASCONCELLOS

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos disposi
tivos tendo em vista a instituição do fundo de ressarcimento das perdas por
saídas para o exterior com inunidade. Por outro lado. como as perdas são tam
bén dos lIlUnicípios. a inserção do § 42 ao art. 21 visa corrigir tal desvio tri
butário, atribuindo-lhes pàrticipação no fundo de ressarcimento.

EMENDA 550540-2
tJ Deputado IVO MAINARDI

1":"1--------- 'LUÁ"IOICIUtlssio/IUICOUISSlo----------...,

COMISSAD DO SISTEMA TRIBUTARIa ORÇo E FINANÇAS
r:r TUTO/olUSTIFIUÇ.iO ---,

Substitua-se a alinea "b" do Item lI. do § 92 • do
Artigo 15 do Substitutivo do Relator:

Art. 15 - •......••.••.....•.•••..•...•••.....•••

§ 92

11 - .••.••••••••.•••••••••..•••.••••.•••••••

a) •••••••••••••••••••••••.•..•••••••.••.••.•

Dê-se nova redação ao § 62 , ao item 11 do § lI, suprima-se o §

72 e renumere-se os seguintes, todos do artigo 15 :
. " § 62 _ As aliquotas internas e de exportação de que trata o

item 111 serão fixados pelo Senado Federal e serão uniformes em t~

do o territ6rio nacional. Nas operações e prestações interestadu 
ais a aliquota'será repartida entre os Estados de origem e de des

tino. "
" 11 - quanto ao imposto de que trata o item 11
n a) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e

Distrito Feder~l. isenções, incentivos e beneficios fiscais terão
sua ~oncessão autorizada;

b) disciplinar a aplicação das alíquotas em operações e pres
tações interestaduais e a respectiva repartição entre os Estados
de origem e destino.;

c) dispor como, mediante deli~eração dos Estados e do Distri
to Federal. regionalmente. definirão mercadorias e serviços que
estarão sujeitos ,às alíquotas fixadas. ft

b) sobre operações que destinem a outros Est~

dos combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e ener
gia elétrica, garantida, em qualquer caso, a manutenção do crédito
referente às operações anteriores, no Estado de ófÍgem.

JUSTIFICATIVA

O Substitutivo contempl~ com a isenção pretendida, os
combustíveis derivados do álcool, o que implica em perda substanci
aI de receita pa~a os Estados produtores,o que não é certamente o
espirito do Relator.

A emenda atende o objetivo do Relator, sem o incoveni

ente apontado.
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I

a)

b)

Art. 15

§ 69

dos

e suo!

pode
qual-

JUSTIFICATIVA

qual se subordinarão os planos e orçamentos do Setor Públic~! con
dicionado à aprovação pelo Congresso Nacional.

§ 19 - O Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social será regionalizado e terá em vista promover o desenv~lvl

mento do País e reduzir as desigualdades regionais e sociais.

§ 22 - A alocação de recursos dos planos e orçamen
tos do Setor Público levarão em conta o princípio da proporção di
reta entre os gastos públicos e as populações das macro-regiõesge~

gráficas, excluindo-se as despesas com:

a) Segurança e Defesa Nacional.
b) manutenção do Núcleo Central da Administração do

Poder Executivo da União, sediado no Distrito Fe
deral;

c) Poderes legislativo e Judiciário; e
d) dívida pública.

§ 39 - Durante a fase de tramitação do plano e
orçamentos de que trata este artigo, os Ministros de Estado
rão ser convocados a comparecer ao Congresso Nacional, ou a
quer de suas Casas e Comissões, para prestar esclarecimentos

.tentar as propostas de suas respectivas pastas.

Em relação ao imposto de que trata o ítem 111 da
resolução do Senado Federal, aprovada por dois I

terços de seus membros, estabelece

- as alíquotas aplicáveis:

- às operações interestaduais e de exportações;
- às operações realizadas com lubrificantes, com-

bustíveis, energia elétrica e minerais.

11 - as alíquotas mínimas a serem observadas pelos Es
tados e Distrito Federal nas operações internas e nas prestações
de serviços, não co~preendidas na letra "B" d'o ítem anterior, I

que não poderão ser inferiores àquelas fixadas pare as operações
interestaduais, reputando-se operações internas também as inte
restaduais realizadas para o consumidor final.

Dá nova redação ao Art. 15, § 69:

&UlOIl.---------'e- _

VASCONCEllOS
--------- I'LIMÃ'l.lo/CQNIUio/IUICOlllssio _

PtOMISSAO DO SISTEMA TRIDlITARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

~---------------lUlO/.lUSTI ..,C..;io--:------------_ _,

JUSTIFICATIVA:

A presente Emenda visa dar nova redação ao § 69
do Art. 15 do Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário, O~

çamento e Finanças de forma a restabelecer a proposta contida no
§ 52, do ~rt. 14 do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Parto
Distribuição das Receitas, que, em nossa opinião, dispõe de for
ma mais adequada e correta sobre o assunto.

Assim esta Emenda visa manter no Senado Federal o
poder de fixar as alíquotas não s6 para as operações e prestações
interestaduais e de exportações (como foi aceito pelo Substituti
vo da Comissão), mas também para as operações internas, as quais
não poderão ser inferiores à alíquota que vier a ser estabelecida
para as operações interestaduais (o que não foi incluido na rela
ção do Substitutivo da Comissão).

Esta medida permitirá que o Senado Federal, ondel
as unidades federativas têm representação igualatária, fixe as
alíquotas mínimas para as operações internas em um nível, que evi
te distorções, com profundas repercussões econômicas e sociais I

das decisões unilaterais de qu~lquer unidade federativa.
Ademais, seria bastante temerário atribuir às uni

dades Federativas, "per si", em matéria de tamanha relevância p.!
ra todo o PaIs, a competência para fixarem, de forma isolada, as
alíquotas de imposto capazes de conduzirem a uma verdadeira "gue~

ra fiscal" entre Estados.

Por outro lado a Emenda,ao acrescentar a letra I

"b" do 69 , do Art. 159 , visa atribuir também ao Senado a fixaçãol
de alíquotas para as operações realizadas com lubrificantes, co~

bustíveis, energia elétrica e mine~ais. Esta providência s~ just~

fica plenamente vez que o Senado, em funçãó de sua própria repre
sentatividade, é quem melhor pode deliberar' a respeito de matéria
com repercussões tão amplas em todo o País.

A emenda se justifica tendo em conta as omissões do
Substitutivo do relator da Comissão do Sistema Tributário, Orça
mento e Finanças. Ele em linhas gerais segue a tendência dos mod~

los de planejamento dos Governos Autoritários:
Omitindo o princípio do planejamento global, impera

tivo para o setor público e indicativo para a iniciativa privada,
deixando-o a cargo da Comissão da Ordem Econômica que, também, não
o institucionalizou;

- limitando o planejamento à ação governamental;
- Desvinculando planejamento e orçamento; e
- recusando a regionalização dos orçamentos públi-

cos.

A emenda proposta restabelece o essencial do dis
posto no Art. 12 e parágrafos da Subcomissão d~ Orçamento e Fis
calização que, pressupondo o desenvolvimento nacional regionali
zado, consagrava:

- o planejamento como forma' de orientar a ação do
Poder Público com vistas a promover o desenvolvimento interno, I

compensando as tendênCias concentradoras da atividade econômica;

- a distribuição das despesas de custeio e investi
mento do ES}ado pelo seu território, com base em critéri~ macro
-econômicos e sociais;

- a vjnculação necessária entre planejamento e or-
çamento, como etapas de um mesmo e único processo.

r: COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIa, ORCAMENTO E FINANCAS
r-,--------------- n:UOI.tUITlflCAÇio----------------,

EMENDA 550543-7
Propõe-se a supressão do Artigo 12 e seus pará

grafos e do Artigo 23 do anteprojeto' do Sistema Tributário.

"Oeputado JOSI: CARLOS VASCONCEllOS
__________ ~LI ...ÁJlIOJC;OUJs'ioJ.u.COI...dD _

l-:J COMISSIIO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAIoENTO E FINAI\'ÇAS

~--------------_n:nol"UST.,IC ..çio---------------__.

Propõe a seguinte redação para o Art. 2i do Subs
titutfVo ~elator:

Art. 28 - O poder Executivo estabelecerá periodica _
mente o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao

JUSTIFICATIVA:

O Artigo 12 estabelece a avaliação obrigat6rial
das disposições'referentes a incentivos fiscais, pelo legislati
vo, a cada quatro anos, determinando a sua automática extinção,
na hipótese da sua não renovação, de forma expressa. O Artigo I

23, das disposições transit6rias, ao referir-se aos incentivos I

ora vigentes, impõe o prazo de três anos para a sua renovação.
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~P'Il1'IDO~

MPB
A\I'O"--------------

peputado IYP MAINARDI

CpMTSSSP DP SISTEMA TRIBUTARID, ORe. E FINANÇAS

DE-SE NOVA REDAÇAO A ALINEA " c " do INCISO 111 DO ART. 79 :

"c) ante~ de decorridos noventa dias da public~ção da respec
tiva lei.

Os impostos devem estar sujeitos à observ~ncia mínima de um pr~

zo para a sua vigência. Assim, o imposto S?bre o patrimônio, renda
ou proventos, além de ficar junjido aos princípios da legalidade e~

da anterioridade deve obedecer um prazo mínimo - 90 dias - para a
sua vigência. Tal circunstância dá aos contribuintes razoável ga 
rantia no sentido de não lhes ser atribuída tributação de um mome~

to para outro sem as devidas cautelas de previsão. Por outro lado,
o chamado princípio da anualidade que no momento se restringe' a
instituição ou majoração de tributos no ano anterior a sua vigên 
cia, ainda que seja no dia 31 de dezembro, sofre uma alteração co~

ceitual, porém, com ~ais eficiência aos objetivos de sua institui
ção ~ dar aos contribuintes um prazo mínimo para a sua adequação
aos novos ditames tributários sem embargo de suas necessidades e
programações.

~ U S T I F I C A T I V A

Parágrafo úni~o. O ConGI"esso ?!acional r.~

nifestar-se-á, no prazo de trinta dias, após a a9resenL~~ão dos p~

1 Poder Executivo, sob pena de serem con3üier-.,c:os aprovadosj?tos pe o

JUSTIFICAÇJ.:C

N~ artigo 15, dê-se nova redação ao § 62 e à alínea "h" do lte
11 do § 11, suprima-se o § 72 e renumere-se os seguintes:

" § 62 - Em relaçãoao imposto de que trata ~ item 111 :
" I - resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços de

seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações interestaduais e de exportação j

" 11 - nas operações e prestações internas, salvo deliberação
em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do dis
posto na alínea "g" do item 11 do § 11, nenhuma unidade da Federa
ção estabelecerá, direta ou indiretamente, alíquota inferior às que
o Senado Federal fixar para as interestaduais;

" 111 - 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 di
retamente para consu~idor final e em outras indicadas em Lei Com _
plementar, será aplicada, para efeitos de cobrança do imposto, a '
allquota ~nterna. "

"n) disciplinar a aplicação de alíquotas nas operações e pre!
tações interestaduais. "

O prazo previsto nestR emenda é fun

darental par~ a vida orçamentária do Baís. Busca-se, co~ ele, evi

tar ~iore9 delonzas na discussão e vota~ão dos projetos do GoverJ~.

as quais haveriam de acerretar preJuízo3 à Administr.1ção ?Ública.

r---------- 'uNÁlIllo/cOM.'slo/su.COIlIUlo----__-;- _

e? COMISS~O 00 SISTEMA TRIBUTRIO, ORÇo E FINANÇAS

..".,---------------TUTO!.lUSTlrlCAÇio-------------__-.

EMENDA 580548-8
PJoeputado IVO MAINARDI

_--------- 'LI.,""IO/cOIlIUio/su'cOlllnlo-----------

PJ
.."., Tl:na'.lUSTI'IC&çio -,

EMENDA 580547-0
(!J

tJ-"""':=JPl.:DB

~'ATA---''wt 06167 J

V-CO:,:IS31l:0 De SIST'3:.",A TRIBUTJCRIC',CRÇA:,::':iiTC' E FJNA:;ÇA3

JUSTIFICATIVA

A aplicação de um percentual da receita Tributária /
nas Regiões Norte e Nordeste visa a promover o desenvolvimento só
cio-econômico equilibrado do país, um dos objetivos do sistema tri
butário, conforme dispõe o Art. 19 do Projeto.

A aplicação dos recursos para correção da; desigual
dades regionais será muito mais eficiente e transparenté, se vincu
lado aos planos regionais e submetido à aprovação do Congressb Na
cional.

E"~I~\ AO PA~ECB~ B SUB,TITUTIVO DO RRIA~,~

Acrescente-se ao art. ,30 o pnrlÍ!.T.•fo s~

.....................................................
"Art. 30. . ..•..•........................

Entendemos que o princípio da avaliação dos in
centivos, não apenas periódicas, mas permanente, é incontrastá
velo No entanto, a forma como se pretende entronizá-lo no tex
to constitucional é part~cularmente infeliz.

Em primeiro lugar, a revisão, a cada quatro/
anos, com possibilidade de revogação "implícita", cria um fator
de instabilidade que compromete a eficácia do sistema. A garan
tia dada aos Contribuintes já beneficiados, pelo § 39, é incon
sequente para incentivos como o FINOR eo FINAM, que se alimentam
de deduções do Imposto de Renda de pessoas jurídicas optantes,/
concomitamente à utilização desses recursos pelos titulares dos
projetos. Intérrompido o fluxo de deduções, com a extinção do
sistema, projetos já formalmente beneficiados - isto é, aprova
dos - tornar-se-ão inviáveis, por falta de recursos. E isso
constitui fãtor de inibição para a decisão de novos investimen
tos incentivados.

Em segundo lugar a extinção automática dos incen-
tivos, na ausê~cia de renovação explícita, pelo legislativo, equ!
vale, na prática, á reedição do antidemocrático instrumento do
"decurso do prazo", em que se pretende interpretar intenção não
manifesta dos.legislêdores. Tal procedimento não parece condizen
te com o regime democrático que se deseja implantar no País.

Finalmente, cabe lembrar que a avaliação e a f~s

calização dos incentivos são atribuições do Poder Legislativo, /
que deve exercê-las na plenitude, e segundo regras que ele mesmo
venha a estabelecer. Não é próprio da norma constitucional dispor
a esse respeito.

guint41:

Acrescente-se nova redação do Art. 20 do Substituti

vo do Relator, I - C:

Onde se lê:

c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e
Nordeste, através de instituições oficiais de fomento.

Leia-se:

c) dois por cento para aplicação em Planos de desen
, volvimento das Regiões Norte e Nordeste, aprovados pelo Congresso.

Deputado JOSE CARLOS VASCONCELLOS

EMENDA 580545-3

_--------- ,l.u,blo/COIl"do/SUIClullssio------------,

PJCOMJSS~O 00 SISTEMA
~_-------------- TUTO/olUSfl"CA;io------------------,

~---------------tCaTO/"Un"Il:aCio--------------

_---------- ,L.CIrf ...ID/COllll'IÃo/sUICOtlIUia-----------,

EMENDA 580546-1
tJ FRANCI3CO A:;:AllAL
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item

.!!..

O' imposto sobre mercadorias e serviços deve incidir s~

bre o valor total pago pelo adquirente. Ora, a venda a consumido
res finais, através de crediários, de cartões de crédito e de ri
nanceiras, têm e~sejado um pe~manente desvio da base de tribut!
ção dos Estados pa~à a União, tendo em vista o diferencial de aI!
cotas entre o imposto estadual e o imposto sobre operações fina~

ceiras.
\

Aliás, tal situação tem propriciado uma série de discus
sões judiciais. A medida proposta visa definir o exato alcance de
u~ e do outro imposto.

Por outro lado, ,a proposição viria corrigir uma flagan
te injustiça hoje existente, pois grandes empresas, dada sua ex
pressão econômica-financeir~ têm condições de instituir empresas
de crédito e financiamento sUQsidiárias, retirando da incidência
do imposto estadual parte do preço de venda, ao passo que o peque
no empresário não dispõe de tal m~canismo, sofrendo, portanto, ã
tributação integral do imposto sobre mercadorias.

JUSTIFICATIVA

, § 12 - A base de cálculo do imposto de que trata o
II~ compreenderá o montante pago pelo adquirente, incluindo
cré~cimos financeiros ( 13, V ):

\

A redação do Anteprojeto exclui o Estado de destino de inúmeras
operações interestaduais, tais como vendas diretamente para consumi
dor final, compras realizadas por contrib~intes de mercadorias p~ra

uso ou consumo próprio, compras realizadas por entidades governamen
tais não contribuintes do imposto.

Ora, é de fundamental importância a participação do Estado Con
sumidor em todas as operações interestaduais, do contrário estar-s~

-á consagr~ndo uma discriminação totalmente inadequada.
Oe fato, o próprio Anteprojeto, o artigo n2 lI, veda aos Esta 

dos e Distrito Federal estabelecer diferença tributária entre bens
e serviços em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, as di~

posições agora emendadas conflitavam abertamente com esse princí
pio, 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 dis 
posições constantes dos §§ 62 e 72 do Anteprojeto, além de prever o
disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação oas alíquotas
nas ~perações e prestações interestaduais.

JUS T I F I C A ç n o

[!J
ACRESCENTE-SE AO ART. 20 O SEGUINTE ITE~

as

auTOA---- _

IVO MAINARDI

EMENDA 550551-8
f!J

= TlITO/olUSTlP'ICaçio-----------------,

EMENDA -550549·6

(:J IVO MAINARDI

õ.r--------- 'LlNAIlIO/COIlI'do/sUICOlllldo-----------,

issão do Sistema Tributário, nrc. e Finaças

Dê-se nova redação ao "Caput" do Art. 12 e ao seu § 19:

"Art. 12 - Disposição legal Que conceda isenção ao ben~

freio fiscal terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legislativo I

competente, durante o primeiro ano de cada legislatura".
"§ 12 - Caso a manutenção da isenção ou benefício seja

tida como necessária e houver capacidade finaceira da entidàde
tributante para suportá-la, a norma legal será renovada, parcial
ou totalmente".

111 - dez por cento do produto da arrecadação dos impos
tos da sua competência (Art. 13) ao Fundo de Ressarcimento '
dos Estados e do Distrito Federal às perdas decorrentes da
n50 incidência do imposto de que trata o item 111 do Art.15,
nas exportações para o Exterior, bem como de outros benef!
cios instituídos por lei Complementar;

JUSTIFICATIVA

Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados expor
tadores por suas perdas na arrecadação tributária, cabe estabele
ccr um fundo espec~fico para tal.

EMbora essas perdas alcancem valore~ muito elevados, na
da justifica que se deixe a Uni~o desprovida dos recursos necess!
rios para atender os seus serviços. Dessa for~a optou-se por dir~

c~onar ao fun~o de ressarcimento de exportações apenas dez por
cento (101) do total das receitas dos impostos de cocpetência
da Uni~o, valor ainda insuficiente' para ressarcir os Estados.

JUSTIFICATIVA

A disposição constante do Anteprojeto viria agravar. i~

justificadamente, a atual situação pois, de fato, tornaria irr~

vagáveis todos os benefIcios vigentes, durante quatro anos.
• Alerta-se, ta~bém, para o fato de as isenções e os ben~

fícios concedidos ao final de um governo s6 poderem ser revogados,
de acordo com o Anteprojeto, ao final do mandato do seu sucessor.

Quanto ao § 12 , os benefícios sempre serão déclarados
como necessários por quem deles se apropria, ~ que nem sempre cor

responde à reálldade. Difrcil será comprovar ou n§o, o objetiv!
aente, a necessidade. Esse i.passe somente será resolvido se ta~

b'. rôr levado em consideração a situaç~-~inaceira da entidade '
tributante, ou seja. a capacidade de concessão e/ou manutenção dos
benefIcIos e Incentivos.

EMENDA 580552-6
~ IVO MAINARDI

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

"". nuO'.II~If"IC·clo--------------....,

DE-SE NOVA REOAÇAO AO ITEM V DO ART. 13 E ACRESCENTE-SE o § 12 AO
ART. 15:

.EMENDA 580550-0

f? IVO MAINARDI
.....------'--------

.",, ~uq'''"'wlC6Cl.----------...;...---...,

OI-se l10VlI red8çIo 80 -ClIPUt" do Art. 12 e SIClr__se seu S lD, ~

~se os parigraf'os Sl9'lntes:
Art. 12 - DIsposiçlo legal cp: conceda isençlo ou .benefício rlscal

de lJIBIlJlll' esp!cie terá'seus efeitos avaliados pelo Poder'iegislativo COIIPetel!l
te, clmrIte o prilll!ire Inl de cada legislatura-.

JUSTIFICATIVA

"V - operações de crédito, cAmbIo e seguro, ou
V8S a tItulos ou valores, exceto quando relativas a saídas
cadorias a consumidores finais (Art. 15, § 12)".

relat!

de m~!

A redaç§o do An~eprojeto agrava significativamente a s!
tuaçlo atual pois, na prática, torna irrevogável durante quatro
anos, todos os benefIcios conc~didos.
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pG'U'OD'---:JF..'DB

E:~r{D! AO PARCCE~ S Slm3T1rUT1~VO D~ RELAPCR

r.-.---------- 'LU' ..IIl'O'COIlIUÃo/&u.cOw'uÃo-----------,

EMENDA 550555-1
~ CONSTHUIl:r::: ..:1A:;C13CO A::.A 11.1

r.r lIITOIo1U""IC.çÃO ---,

Assim, mantida a redação do Anteprojeto, como ficariam
todas as isenções con~edidas ao final de um governo?

Por outro lado, a redação relativa ao § 12 praticamente
anula as demais disposições do próprio artigo, ou seja represe~

ta uma imposição injustificada ao legislador ordinário.
Os beneficios e incentivos fiscais sempre serão declara

dos como necessários por quem deles sé apropria, embora isso nem
sempre corresponda ~ realidade. Difícil será comprovar, ou não,
objetivamente, a necessidade.

Redija-se O item IV do Rrt. 34 na forma

Art. 34. • ••••..................•....•••

.... .. .. .. .. ... .... ..... ..... ... .......... .. .... ....
..... .. ...................... ...... .. .. ..

!.J

•••••• ~ .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 'o' ••

IV - reaJ iZll~ã" de de'3reB[l ou e asunção de

obri€1'-~iio sel!l autorizaç-i!.· legislat)VE., exohúó~'3 as

despe;ll,s não vlnculei.ias a lnve9tu,er.~,Otl e !"S operacPís

de crédl.to fi elEls i)lere~t_e9,. dc.to; e:--'presas este.ttlis;"

8PAIIt'DO~
PMOB/l3A

• OMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN AS
r.-.----------".. IIIl... IO'CO .. II'.C/.u.'Olill..io---~------...,

EMENDA 550553·4
~DEPUTADO JORGE HAGE

Redija-se assim o § 22 do Art. 31 (Cap. 11 - Se
ção 1 - Dos Orçamentos)

§ 22 - ~ amplo o poder de emenda do Congresso N~

cional, excetuando-se apenas:
a - O aumento de despesas sem a indicação da cor

respondente fonte de recuPbs, que poderá consitir na anulação de
outra dotação;

b - A alteração das dotações para despesa com pe~

soaI e manutenção dos serviços já existentes.

JU3TIFICAÇAO

No caao das er.:preS8S e.t'ltais so o orç~

mento de investimentos está sujeito à aprovação do Coneresso Nuci.!!.

nal , seeundo o art. 29, § lR, aJ:ínea "b", 'Por oonl)e~inte, nos

derràis casos, não 5', ;jUstifica 11. l'roibit;'fLO do artill'J.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 550556-9
tJ FRANCISCO AMARAL

~C COMISSJ\O DO SISTEMA TRIBIIURIO •ORÇAMENTO E FINANÇAS

) l!!~;~"----:J
L--~~~~~------------~

.LI ••• ,D/COW.:SiO/5UIoc:OllUS'.i.O-----------J

A fórmula proposta no substitutivo ainda é extre
mamente restritiva ao poder de emenda do Congresso sobre a Proposta
Orçamentária.

r.r--------------- 'f,[J.lo/"'U"I,'c.~io---------------____,

EMENDA 550554-2
[1)EPUTADO JORGE HAGE

_________ ,.1..1 ..AIUo/cow"'Ão/au.cOluIIÃO------------

ttOMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

B1ENDA AO PARECER E SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Acrescente-se ao item 11 do art. 8 9 da alínea
seguinte:

1':"T 'I.'O/JUSTI,.C.. C.. O -..~---,

"Art. 8 9 ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••

Inclua-se ao Capítulo 11 - Seção I - Oos Orçamentos
o seguinte Artigo.

envio pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional de todas as inform~

ções nece~sárias à sU~,plena habilitação para a tarefa,

" Art. - Haverá uma Avaliação Trimestral dos Orça
mentos da União, realizada no Congresso Nacional; co~ a p!esença d~

Ministro responsável pelo Orçamento, mediante ampla discussão do com
portamento da sua execução e de medidas corretivas porventura neces-'
sárias.

Ir <: :: , .
e) - refeIções preparadas por restaurantes, ba

res e estabelecImentos similares, que proporcionem,
a títuio gratUIto, instalações sanItárIas e â~ua ao

público".
o§ Único - Precederá a'~valiação acima rêferida;

JUS T I F I C A ç Ã O

JUSTlFCATIVA

~ essencial a instituição de um mecanismo de acom
panhamento, pelo Congresso, da execução do orçamento, yale dizer, do
próprio programa do Governo, ao longo do ano.

Não há negár a importãn~ia de restaurantes e
bares para a alimentação popular, uma vez que, hoje em dia, a regra é
o trabalhador fazer suas refeições" fora de casa, seja na empresa, se
ja nos estabelecimentos citados. E cada vez mais esses estabelecimen
tos são utilizados, nos bairros nas proximidades dos locais de traba
lho.
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A presente emenda tem, sentido social relevante
qual o de estimular o comerciante a proporcionar melhores instalações
aos usuários.

Sala das Sessões, em

Dep. FRANCISCO AMARAL

EMÊNDA 550557-7
tJ CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
õ.1r---------- .L( •••lo/c.o"'13IJão/su'I:~.ISt"D- _

COMISSÃO DO SIST~~ TRIBUTÁRIO, aR AMENTO E FIN~iÇA~
r;-t---------------- 'C .. l0'.. wnl'lC.l;iD ~

EMENDA ao Parecer e Substitut1vo do Relator.

Acrescente-se a segu1nte alí:nea "e", ao 1tem 11 do

§ 22 - O Orçamento da Un1ão deverá ser eleborado levando em

conta as macro-reg1ões geográficas do Paí:s e a part1c1pação

dos diversos segmentos polí:ticos e socia15 e dos vár10s ní:

ve1S de governo, devendo a alocação de recursos obedecer ao

cr1tério da proporcionalidade direta à população e inversa

à renda "per cap1ta", excluindo-se as despesas com:

a. Segurança e Defesa Nac10nal;

b. manutenção dos orgãos federais sediados no Distr1tô

Federal;

c. Poderes Leg1s1at1vo e Judic1ário; e

d. dí:vida pública".

2. Supr1ma-se os §§ 22 e 32 do Art. 12 do anteprojeto, pas

sando o § 12 a ser o llarágrafo único.

e) reméd10s e matéria-pr1ma, 1mportada por 1ndústr1a fa~

cêut1ca nac10nal, desde que não haJa s1m11ar no Paí:s.

Art. 82 -

daII-

.................................. '" .
.......................................................

à exceçao dos Recursos do Tesouro, as

estata; s não podem obedecer aos crit~rece1tas das empresas ~

r10S de proporc10na11dade def1n1dos no art. 12 do anteproj~

to, V1StO ~ue dependem de fatores exógenos à dec1são

SEST(que a11ás f1xa 11m1tes de dispênd10s mas não de recur

sos), ta1s como a ef1c1ênc1a da empresa, sua capac1dade de

end1vidamento etc.

_~--------.LuAlllo/eO..luio/CUICOIlIUio------------,

• COMISSRD DO SISTEMA TRIBUTMIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS

Os produtos em questão são eSSenC1:l1s

à saúde da população, e não devem ser tributados.

Sala da Comissão, em

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

EMENDA 550559-3
[!J CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

AUTOIl'- _

EMENDA 550558-5
f? CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL J rr=P;,;;;;'~

t!1 COMISSÃO DO SISTEl(JA..;;;~;;~~:.. ~;~'.:.m'--IT-O-E-F-IN-AN-Ç-A-S--) f09!~6fl7]

r:-lr---------------- 'I,[.,.O/~II"I'IC.;;,O------- .....

Emenda ao Parecer e Substitut1vo ao Relator:

1. Dê-se ao'art. 29 a seguinte redação:

"Art. 29 - Os orçamentos anua1s do setor púb11CO compreende

rã? as est1mat1vas de rece1ta e despesa, exp11c1tarão os 02
jetivos e metas a alcançar com os recursos alocados e pro 

porc10narão os ~lementos para verificar sua 1ntegração com

os pãance ,

§ 12 - são orçamentos do setor púb11CO.

a. o Orçamento da Un1ão;

b. o Orçamento das Empresas Estata1s.

~~--------_----_TUTO/.lUSTI'ICAt;io,----------------

InclUI onde COIber:

Fica vedada a cobrança de tributos sobre a

renda, o patri.8nio e os serviços da ••presa co~

perativa definida e. Lei.-

JUS T I F I C A T I V A

Pela $106 caractedstil.a de upteendh!eflto de notá~el signlracaçlo

social, indutor do espírito de solidariedade entre os agente$ pr~

dutlvos, a empresa cooperativa deve ser-estimulsca ~eclEnte a

aplicaçlo a ela da i~unldDde trIbut~IIa, e ey.e~plo do que j' viQ~

ra para os partIdos polltlco$, InstltulçDes relIgiosas e entid~

des de ensino e pesquisa.
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~ 'Lualllo/eo... "io/IUICOIII"io

~ISS~O 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇ~NTO E FINANÇAS

EMENDA 550560-7

f!l
,t,UTO"- _

CESAR MAIA

~""-----'Yu 06/87!

existe num conjunto tão extenso que seria lTUito difícil listá-Io.Por isto ê~te

artigo prevê,a princípio, a eliminação de todos êstes beneficios, subsidios e isen
ções,que requeririam de nova legislação para voltarem a vigir.O prazo estipulado de
um ano coincide aproximadamente com a regulamentação do texto constitucional,época
própria para a correção de tais dístorções ,

r:r-- TC.TO'.. USTlI'IC.. ;ão ......

Na Seção VI: da repartição das Receitas Tributárias.
No artigo 21, item 111 excluir parágrafo 2Q.

JUSTIFICAC~O :

A,redação, exclusivamente, produziria injustiças e imperfeições.
Por exemplo com 05 Estados próximos à média; desestimulando o que
pretende apoiar. Outra questão seria a aferição da população que .só'
ocorreria de lO em lO anos através do censo. Tais intervalos produzi
riam choqu~s. pouc~ controláveis.

Finalmente, o tributo ademais de sua f~nção redistributiva, tem
basicamente a função supridora de recursos para que o setor público
cumpra com seus deveres constitucionais a qualquer nível. Tais
necessidades se concentram muitas vêzes nas áreas mais densamente p~

voadas algumas paradoxalment~ mais desenvolvidas.

EMENDA 550563-1
l:bEPUTADO JORGE HAGE

~--------_ ."uaaIO/COllllldO/lr,lHO.llllo-----------,

• OMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN~S

= Tlno'''J''lr'ucio -,

Inclua-se, onde couber, o seguinte Artigo:

Art, - Para assegurar, na prática, a efetivioade dos
princípios federativos, B lei regujará a distribuição das rendas pú
blicas entre as três esferas de Governo, aí incluída a instituição
direta de tributos e os mecanismos de transferência intergovername~

tal, de'modo a assegurar aos Estados e Municípios uma participação
mínima de 40 e 20% respectivamente, no produto global da arrecadação
pública.

CESAR 'MAIA.

JUSTIFICATIVA

A federação só existirá, na prática, com a autonomia
financeira dos E~tados e Munic!pios; para isso é necessário assegu
rar-lhes participação- justa na arrecadação públlca.

auTVn----- _

'LlUllIO/COIolI.dO/aacluIllNIo----------

J
&i:ftJwC ClJolISSIlO to SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E fINANÇAS-.

EMENDA 550561-5

l!J

=---------------TIJITo/..un.'lc..;io----- -..,

EJle[)A ADITIVA: INCLUIR AONDE COLeER.

ART. ••• Fica criada a Al.OITORIA GERAL DA REPOOLICA, subordinada diretamente à
Presidência da República.

EMENDA 650564-0
(:J DEPUT ADO JORGE HAGE

JUSTIfICAÇAO:
~---------._."UAlllo/cOlllIUio/.U.COllll.sio----------..,

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E fINAN AS fJ-''''~~09 /06JB?

OControle Interno opera normalmente através de uma secretaria de con
trole interno Cl'OllI tarefas de contabilidade e fiscalização financeira-contábil.

No entanto,o conjunto das. tarefas de auditoria de sistemas e procedimen
tos,preventivos,totrêtivos e orientadores ,escapam das atribuições específicas de
contabilização e fiscalização contábil. Ademais os objetivos e funções da Auditoria,
nllo permitem a sua subordinação a um ministério específico porque daria a êste mi
nistro prerrogativas de priorizar ,definir ou concentrar auditorias,que preventiva
ou corretiv:lll1ente,produziriam desarmonia e os constrangimentos relativos.

Daí a sua subordinação à Presidência da República.
Este é o procedimento utilizado nos países mais .desenvolvidos,e se não

foi utilizado aqui,corre por conta do desinterêsse do regime autoritário.As distor
ções ocorridas são suficientes para exempllficar acerca desta necessidade.

..,.., uno'''USYIPICA;ia -,

Acrescente-se o seguinte Parágrafo Unico ao Artigo
55.

§ Único - Qualque~ cidadão,partido político, Asso
c~ação ou Sindicato é parte legítima para denunciar irregularida
des ou abusos perante o Tribunal de Contas da União, exigir-lhe I

completa apuração bem como a devida aplicação das sanções legais
aos responsáveis, ficando a autoridade que receber a denuncia o~

o requerimento de providências solidariamente responsável em caso
de omissão.

JUSTIFICATIVA

CESAR MAIA.

C()o\ISSJl.O 00 SISTEMA TRlBUTI\RIO, CRÇAMENT.D E fINANÇAS
r:-r--------- 'LI...lUCl/cOIllIJllo/.UICO•• llio ...,

De pouco vale a previsão Constitucional,se não se
assegura, ao mesmo tempo,a possibilidade de cobrança Social das
medidaS previstas. A realidade brasileira constitui disso aevidê~

cia mais completa.

.UTOIl~ _
EMENDA 550562·3
(!J

=---------------TlXTo/..u"."c.Cio----- -..,
EJoENDA ADITIVA: INCLUIR NAS DISPOSlÇOES TRANSITORIAS.

=---------------TUTO/oIUITlrICaçio-------- -,

-:-r--------- 'l.Iullllo/cOIlII'lo/IUICOlllllio------- _

tJ COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIa ORÇAMENTO E EINANÇAS

ART..', Todos os incentivos ,subsídios e isenções que não forem ratificados for
malmente em legislação própria até uma ano ap6s promulgada esta Constituição, ficam
consideradas sem efeito.

JUSTIFICAÇJl.O:

EMENDA 550565-8

~ DEPUTADO JORGE HAGE

auTOI------ _ CS'AUID0;;J
MOB/

A DESORDEM TRlBUTARIA,se e.xpressa não apenas nas variedades de tributos,
como nos inúmeros casuismos relativos a isenções,incentivos e subsídios.A prolifera
ção é de tal ordem,que a receita tributária líquida é quase a metade da bruta. Pior

Inclua-se,nas Disposições Transitórias do Capítulo
11 - Dos Orçamentos,o seguinte Artigo:
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JUSTIFICATIVA

Se o Projeto de Lei Orçamentária tem Que ser de
volvido para sanção até 30 (trinta) dias antes do encerramento do
exercício (Art. 32) não se pode aceitar que ele seja encaminhaDO

ao Congresso apenas 2 (dois) meses antes d1sso, a menos Que não '

se pretenda permitir realmente um amplo e sério exame pelo Con
gresso.

Art. - A União aplicará anualmente, durante o pra
zo de 10 (dez) anos, nunca menos Que 30% (trinta por cento) do
seu volume total de investimentos, à conta de Quaisquer espécies

de recursos, no desenvolvimento da Região Nordeste do País.

JUSTIFICATIVA

f hoje pacífica a compreensão de que medidas com
pensatórias como esta se impõem para corrigir os desníveis regi~

nais. O Nordeste tem cerca de 30% da populaçãõ nacional. Não é
demais exigir a aplicação, nessa área, de 30% dos investimentos
federais. EMENDA 550569-1

tbEPUTADO JORGE HAGE
&"'011-------------- p:rp'''Ule0B;]PMDB/BA

~_-------- 'Lld"lO/COlllltlo/.Ulcoll.uio-----------,

• DMISSAO DO SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550566-6
[! DEPUTADO JORGE HAGE "tT!~'~~';BJCJ

W ....uAJIIO/COIlIUio...u.co...stio ::-::-I ~ou"':--::lc: COMISSAO DO SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇAMENTO E FINAN~ ~O~

Inclua-se no Inciso I do Artigo 37, onde couber,
a expressão "ressalvadas as viculações estabelecidas por esta
Consti tuição".

,JUSTIFICATIVA

o próprio texto Constitucional vai, ao que tudo'
indica estabelecer determinadas vinculações de receitas, como por
exemplo para a Educação.

....._------...,-------- TUTO/ol"ITl'ICAÇ10-----------------,

"Inclua-se no CapItulo 11 - Seção I - Dos Orçamentos

o seguinte Artigo:
n Art. _ f assegurada a participação ~a população

nos Projetos de Lei referentes às diretrizes Orçamentárias e aos '
Orçamentos da União, no Que concerne à Definição de prioridaDes e
objetivos dos gastos públicos e à forma de custeá-los, através dos

seguintes meios:
I _ Pela participação de Entidades Sindicais e ou-

tras representativas da Sociedade Civil, desde Que, em qualquer dos
casos, tenham juriSDição nacional e bases legalmente constituídas
em pelo me~os 15 Estados brasileiros, as quais pODerão apresentar
propostas especIficas, na forma e nos prazos a serem Definidos em

Lei;
11 _ Pela apresentação de Propostas subscritas por

mais de 50.000 (cinquenta mil) eleitores, que terão o mesmo trata

mento estabelecido no Inciso anterior.

JUSTIFICATIVA

.... ....,.. nITO'olUITI.ICA;io----------------,

rn 'LUAIlIO/CoitISSio/IUICOl'lltiO

r:COMISSAO DO SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550567-4

l:
&"TO .. -----------------,

CESAR MAIA L";;~:J

rr;;;'~7;;]

Impõe-se institucionalizar a participação popular

direta no processo orçamentário, tal como já está ocorrenDO nesta
Assemb+éia Nacional Constituinte e como já se encontra previsto ~o

CapItulo do Poder LegislativQ para o processo de elaboração das •

Leis e EmenDas Constitucionais.

n

QPAIlTIDD~

PDS-PI

fN.J:f\_-11 \ In

,.,, 'LUAaIO/ÇOllltdo/IUICOIlI..lo-----------,
CCMI~ DO SIS'1'Fl'!A 'lRIIll11'AAIO, CJlÇAMENIO E F

EMENDA 550570-4
~ CONSTITUINTE Jost LUIZ MAIA

JUSTIFICATIVA:

NA SEçAO 11: PRINCIPIOS GERAIS.

Art. 8Q item 11 - letra d).
Dar a seguinte redação:

d) Livro, jornal e p&r!õdicos, assim como os materiais e componente
destinadós à impressão, desde que neste uso.

O espIrito de defesa da liberdade de informar e divulgar
idéias contido no item d), não está completo, na medida Que seus ma
teriais integrantes, se tributáveis, permitiriam a ocorrência de
pressões sobre a vontade das edições.

..,.., TE."O/JUSTlfIC..;_O-----------------,

Emenda aos parágrafos I" e 2" do artigo 32,renumeran
do o § 38 para 2"

Art. 32 - O Poder Executivo terá o prazo de cinco dias
do recebimento dos autógrafos para sancionar ou vetar os ProJetos de

Lei de D1retriz Orçamentária e os de Lei Orçamentária, implicando o

sep s1lêncio, em sanção.

• ..,I ....IO/I:OIIII.Jo/l".CO•. .,io ~Dn.~

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇAMENTO E FINAN~ ~06~J

EMENDA 550568-2
tJ DEPUTADO JORGE HAGE

&"TOII--------------,
§ I". - O veto e suas razões serão comun1cados, em

quarenta e oito horas, ao Congresso Nacional, que ~erá dez d1as para
se pronunc1sr.

§ 2" - ••••••••••••••••••••

.... TuTot"'''ITI'IU;ÃO-----------------,

JUS T I F I C A T I V A

Substitua-se no Inciso 11 do Artigo 30 a expres
slio n três meses'n por "quatro meses" .

Aperfeiçoa a redação, torna-a mais conC1sa; introduz a

possibil1dade do veto ao Projeto de_Le1 de Diretr1z Orçamentár1a na
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r=1,- ...:. TUTO'..USTlrle.a;io --.

r--r---------------- T[I:TO/JuSTlru:At;;,O-__--'- --.

JUSTlF'ICAÇ~O:

C A ç ~ OJUSTIF

A presente emenda se apola na exp~rlgncl~ de pafses mais
des~nvolvidos,como .05 EstadoÇ·Unldos e Gr~ 6retanha, e -nossa próprl

experlgncla de gestões de orçam~nto no Estado DO Rio de Janeiro".
Cumpre ao Poder Legislativo a ef~tlva capacidade de co-defl~

nlr O orçamento para tanto l nt rc duz l mes a práÚca consagrada do orç,!

mento negociada, que a um tempo e!lta a.complexa possibilidade do
Legislativo definir autonomamente despesa~ , sobre· receitas apena; ,
possrvels e permite que- tais despesas sejam Introdu~ldas harmonlca 

mente numa negocl~ção forte a onde o Poder Legislativo tem sempre o
poder de rechaçar o conjunto do orçamento.

Tais fatos só são possíveis, e esta é a experlencla Interna
cIonal via ORÇAMENTO BI-ANUAL, da forma q úe o texto propoe.

Adicionalmente são l,trôdu~ldas dlsposlt<vos que eliminam a

possibilIdade de confecç~o de um orçamento artificial que tudo per

mite ao Executivo.

§ ünleo : No ~~so de prevlsão da varla~ão de preços não corres ~

ponder ã realidade ,. o Poder Executivo poderá encaminhar aõCongr~s

50 Nacional Projeto d~ lei alPstando a prevls:o, o qual teri ancaml 
nhamento urgente, devendo ser vota~o num prezo máximo de trInta ,dia.

que vencido o tornará aprovado.
Art: 6~. O Projeto de bel Orçamentária.contendo a vers~o final ajusta
da d~ orçamento Jara o perlodo seguInte deverá ser devolvido para

s~~ção até trinta dias do vencImento do exercI cIo fiscal.
S único: vencido este prazo ficará o Poder Executivo autorIzado

a-utlll~ar o orçamento do perfodo em-curso, podendo se utilizar - d

que .dl spõe o a rt Igo S!.
Art. 7~; A Comissão Hlsta de que trata o parágrafo Z~ ~o artigo ~~

será permane'.te cabendo a ela além í1a discussão Junto ao Poder Exec
tlvo do Orçamento para o ano subsequente • o acompanhamento e o ·con

trole da execuç~o orça,~ntárla •
S I~. Somente nesta comissão poderáo ser oferecidas emendas

sendo seu pronunciamento fInal, -salvo ser pelo menos um quinto do
membros da Cãmara e do Senado requerer destaque em plenário •

S 2~. i.Poder Executivo deverá encaminhar ~ essa comls são rela
tórlos resumidos da execução orçamentária do periodo em cur~o at

o fi na I do mês de abril , J ufho e outub r e ,

Art. a~. O orçamento compreenderá a fixaçio de despesas e estimativa
de rece I tas •

I. A estimativa de recel·tas deverá prever para a respectiva a.!!.

torl~ação, o endividamento m~xlmo e as suas modallda ~Sô

I I. O excesso de arrecadação produ~lrá um correspondente decréscimo'
do endividamento, não servindo como base para aumento de ·despesas ~.

111. A despesa fixada é o limi~e do gasto, só p~gendo ser ampilada
por lei, sendo vedada a transpo~lção de recursos -de uma dotação orça
mentárla para outra sem autorl~ação legal.
Art. 9~. O orçamento compreenderá :

I ~ As despesas correntes e de capl tal

11. O orçamento da administração IndIreta, entendi~o comõ o de to
das as pessoas jurfdicas sob o cont~ole_da União; que r~cebam

dela ou não ,recursos e subvenções.

111. O Orçamento Monetário

IV: O orçamento do GASTO TRIBUTARIO, e entendido conjunto das i'

Isenções dos incentivos e outras modalidades de beneffclos fl;cals.

S único: O orçamento Monetário será apreciado por Comissãõ·p ro 
prl,a e especffica • •

Art. IO~. A abertura ae crédito extraordinário somente ocorrerá para
atander despesas Imprevlsrvels e urgentes como as decorrentes de
guerra ou calamidade pública devendo para isso ser votada pelo Con 

grç~~o Nacional em de~ dias, findo os quais será considerado àpro
vado
Art. II~. A lei do orçamento não poderá conter dispositivo estranho
ao que dispõe esta seç~o

Art. 12~. As despesas de capital, cuja execução ocorrer em mais de
um perfodo, deverão constar do orçamento plurianual de Investimentos
sendo portm anualmente aprovadas na lei do orçamento.

Capítulo 2 por:

AUTOII---------------
CESAR MAIA

SUBSTITUIR NO ANTE-PROJETO A SEçAo

~---------- PLtNA.llo/cClIIII"io/'u.CO"IS'1D ~

-COHISsAO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E rlNANçAS

A redação atual, semelhante à anterior, tem se=vido para
abusos relacionados com o aluguel ou outra forma de cessão, aonde o
arrendatário ou etc ••. tem se beneficiado de um direito Que nã~

deveria ser seu, mas tão somente do setor p~blico. O caso mais
flagrante diz respeito a não cobrança do IPTU por restrições consti
tucionais beneficiando pessoas físicas e jurídicas privadas.

Esta é uma correção Que nos parece imprescindível e Que
tem acarretado significativo prejuizo, por exemplo à prefeitura do
Rio de Janeiro.

COMIS5~0 DO SISTEMA TRIBUTÁRIO OR AMENTO E FINAN AS

a) patrimônio, ..•••••••••••.•.•••••••••••.••••••••••.••••..••.••.
.•••..•••••.•.•••••..•...•.•.••.••••.•..•.•.••••••••.. •privados,
e desde que não cedidos a terceiros.

art. ag - item 11 - acrescentar ao final da letra a)

redação,que foi esquecido,bem como a pOSS1b1lidade do silêncio se

transformar em sanção, d1spositivo já previsto na atual Consti~uição.

Além disso, aproveita a reda~ão do substitutivo ,ao § 3!

Ar~. I. O Poder Executivo mediante lei, estabelecerá o sistema de
planlflcaçãõ através do PLA~O. com o objetIvo de promover o desen
volvimento-econêmlco e social e cumprir as suas funções definldas
constitucionalmente.

\ unlco :Incluf-se no sistema de planificação a administração
Indireta do s~tor públlco,lncluslve as empresas sobre as quais te-

- nha controle, as autarquias e fundações e o sIstema monetário.
Art. Z. o PLANO deverá conter: I. O PLANO ESTRAT(GICO com as dlre
~rl~es gerais permanentes. II O PLANO PLURIANUAL DE INVESTI:

HENTO, com os desdobramentos plurianuais das despesas de capItal
III O ORÇAMENTO, onde o governo define o desdobramento anual,flxan
do despesas e estimllndo receitas. -

Art. 3. O SIstema de Planificação procurará armonlzar-'e com os
dos Estados e Municlplos e estimulará a partl~ipação orgios

associações e entidades da sociedade civil.
Art. ~. O ORÇAHENTO enquanto parte integrante do PLANl compreend~

r a- 'dols pedodos fiscais:

\ I~ i A~é quatro meses antes de Incerrado O exercício fls 
cal, o Poder Executivo, enviará ao Congresso Nacional o Proje~o de
lei Orçamentária contendo a versáo flnaJ ajustada do orçamento p~

ra o período seguinte e o orçamento para o periodo subsequente.

§ Z~; O orçamento para o perfodo subsequente será anallzado '

por ComIssão Permanente do Congresso Nacional a partIr de SUa
apresentação, dIscutindo-o e negociando-o com o Poder Ex~cutlvo '

r:
s ajustes necessários ao encamínhamento de sua versao final. l

Art. S~i ~ Projeto de Lei Orçamentária especificará a variação de

preços prevista, podendo pãra Isto separá-Ia por ítens.

EMENDA 550572·1
~ CESAR HAIA

rrt ·'-···"lO/CO..ISS.'Q/su.c1>""sia ~

EMENDA 550571-2
(!J
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Agregam-~e dispositivos que de forma organ.ca e permanente

p-.~Ite a correç~o dos valores vis a vis a Inflaç~o retirando a des
cul~a do executivo para Justificar flexibilidade.

Finalmente amarra-se ao orçamento a autorizaç~o de endivida

mento ajustando-a em função do. excesso de arrecadação.

A negociação e o acompanhame~te,correm por conta da Comissão

Permanente local do debate e das emendas individuais

A adoç~o deste método nos parece, resgataria a credibilidade

do orçamento e o poder de fato do Legislativo para decldir.controlar
e fi sca 11zar

t=:MENDA 550573-9
~ CESAR MAIA

1":""1-----:::----- "lUI"IID/cCWlssio/SUlcgllllssio

• - COMISSÃO DO SISTEMA TRI6UTARI0.ORÇAMENTO ~ FINANÇAs=)

1":"1---------------- TUTOIJUSTr,,":...;i.o- ------------__-.,

NA SEÇÃO II I: Dos IMPOSTOS DA UNIÃO

IV- Co~ribulções de melhoria. custeio resultante do uso d

solo urbano. e para o controle ou eliminação de atividade poluente.

S 2~: Lei estadual fixará a a l Lquo t a rela~iva ao f tem 111.

JUS T I F I C A T I V A

O Imposto sobre a exterirlzação de riquezas é amplamente di 

fundjdo nos parses mais desenvolvidos como a Suécia e a Alemanha e

procura corrigir diferenças que o IPTU não consegue atingir. com~
proprietários de Imóveis semelhante que detém renda multo dlferente

u'Substitui o imposto sobre vendas à varejo que seria na verdade

adicional sobre o ICH(IVA), além de gerar a regresslvidade que desej

mos reduzir. Sua cobrança e simples: é um adicionai sobre ~
IPTU, por exemplo. pela quantlda~e de bens possurdos ( tabela progre~

slva : um automóvel x.5 automóveis Y-I televisão x,5 televisões Y•••• )

O valor é declarado e a flscallzaç~o e feita por mini amostragem. qü
no caso de atestar a não declaração implicaria na multiplicação do

IPTU seguinte. O Imposto sobre vendas a varejo de combústrvels seria
dlstrlbuido pela União nas bases propostas sem onus de fiscalização

As contribuições aplicam a Justiça buscada no artigo l~ rtem 111 §

I~ do Relatório.

Excluir o rtem.IV-Produtos Industrializados.
~xclulr neste artigo 13 05 seguintes rtens:

"="" T~IlTOIJUSTlfIC ..;io----------------_,

NA SEÇÃO VI da DESTINAÇÃO das RECEITAS TRIBUTARIAS

CESAR MAIA
IV. Impost9- sobre a proqução de bebldas.verculos automotores e

derIvados de fumo ;

VI. Imposto s ob r e o p'atrlmõnlo \Tquldo das pessoas frslcas •.do.
qual se abaterão 05 I"lPos~os já cobrados- sobre a propriedade;

VII .Im~osto sobre o ativo permanente Irquldo das pessoas jurr

dl~~s do qual se abaterão os Impostos já cobrados sobre a proprie
dade •.

EMENDA 550575-5

t:
.--- "lU,""'o/colI.ssio/suaCD'lI,=·io

e?V-COMISSÃO 00 SISTEMA TRI6UTARIO,ORÇAHENTO E FINANÇAS

r'ÔT'''~

tr9-;~T~7llJ

JUSTIFI-CATIVA
·INCLUIR ONDE COUBER:

..UTO"'------__~=_ _

_111. Imposto sobre-::operações relativas ã Clr'"culação de coisas

·móvels corpóreas. exceto trt~los de crédito, real!zadas p~r ~om~rcla~

tes, Industrias ou produtores e outrãs categorias que a leI complerne~

tar estabelecer, e sobre a prestação de serviços.

NA SEÇÃO rv: ads.IKPOSTOS dos ESTADOS e DISTRITO FEDERAL

EXCLUIR do' artigo 15 o rtem III.e incluir 05 seguintes Itens:

A fórmula proposta no relatõrio terá aplicação extr~

mamente complexa quAnto aos prazos e a conferência de volumes,crl

ando Interseções Inconvenientes.

- § único. O produto da arrecadação de qualquer Imposto Insti

tuldo pela União ou pelos Estados será acrescentac~ ao total a ser

dlstrlbuldo pelos respectIvos Fundos a. conforme o caso,Estados e

Mu~l~rplos. mantidos 05 mesmo~ critérios. 05 Hunicfpios ficarão

com o total do Imposto que instltuirem •

Melhor seria utilizar a estrutura existente agregan

do o produto da arrecadarão aos fundos , seja ao nfvel da União c~

mo dos Estados •
A exclusão dos municfplos será fator de estfmulo p~

ra que busquem alternativas de equaclonamento de suas receitas. C!?,

mo o Munlcfplo está mult~ mais exposto á crrtica de opinião públi

ca, maIor também e a dificuldade que terá em criar novos ImpostoS.

JUSTIFICATIVA

.... TUTO/olUSTI"IC.. çic -,

EMENDA 550576-3
[!J CESAR MAl A

111- Imposto sobre o comercio a varejo de combústlvels,credi..-
pela Uniao na conta dO? Huni~lpios, dls~rlbuindo segundo o crlte

adotado p~ra as transferências estaduaIs aos munlclplos.

tado

rio

EMENDA 550574-7
~ CESAR.MAIA

A Importãncla destes impostos e sua colocação
na Constituição na esfera da UnIão, aloca convenientement'e tributos

que 'posterlormente poderIam ser criados. FInalmente lembramos que

a criação do Imposto municipal de vendas, 1ndlreto.req ler outros s!?,

bre o eapltal •

~ proposta do relator, em nosso entendimento

é Insuficiente, pois além de mant~r a participação atual dos impo~

tos Indlretos.(regressivos), ainda deixa de amplIar a base de tri

butação.

05 Impostos propostos sobre o patrimõnio das

pessoas ffsicas e sobre o ativo permanente das pessoas jurídicas ,

sio diretos. incidem sobre a riqueza e o capital e serão suficien-p
tes para cobrir e ampliar os recursos dos FUNDOS DE PARTICIPAÇAo.

Por qualquer ~ngulo que se olhe.dupla fisca

lização-possibIlIdade de diferenciar essenciaILdade-descentralizar.
não se Justifica a manutenção do IPI. A participação deste empos

to às bebtdas,ao fumo e aos vefculos serã crescente até quando da

SU 5 ulção o empres Imo comp sótlo.RoJe Jâ alcança 1/3 aó iPi.

r.lr---------------- TIUTO/Junl'IC.çio------- _

NA SEÇÃO V: dos IMPOSTOS DOS MUNICrPIOS

Incluis no artigo 16 os seguintes (tens; excluindo o f tem II

originaI.
I I .Imposto sobre a propriedade ,uso o~ consumo ~e Imóveis I

bens, e serviços suntu~~ros, asstmcorno sobre a pos~e ou propriedade a

animais domesticas. não atlngld~s da mesma forma por outros trlbu 
tos.
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JUS T I F I C A T I V A

II - .

1'[S'tl./.JUSO'If,Cl.t;.c.---------

ção do meío-ambiente; a oesquisa c1entlf1co-tecnoJõg1ca, aSS1m
como, e, principalmente a Educação são inegavelmente prioridades
parã um pais co~o o nosso: perif~ri~o;'d~pendentee colonizado
históricamente. ,o de s envc l vtman-tc ec cnjim i co e social do Brasíl
esta intimamente .associadO ã prioriza,ão das ãreas mencionadas.
e entenoemos Que a melhor forma de garan~lrmos o futuro deSenvo}
vimento do Brasil e i~serir no texto const1tuc1onal percentuais
que garantam os recur~os necessarios ã nossa l1bertação do jog~'
do subdesenvolvimento e da domínação por economias mais des~nvol

vldas.

§ 12 .•.•..•..•..•••.••.•...•.•••.•••••••.•••..•...•••....•....••.••••

!l 2º ........................•.......................•...............
§ 3º - do percentual estabelecido na alinea "a" do item I, dezessete

pontos percentuais serão destinados aos Estados das regiões
'Norte e Nordeste e seis pontos percentuais às Unidades Federa
das das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

JUSTIFICATIVA
Ao longo dos temp~s tornou-se grato aos politicos de projeção

nacional, a.defesa da tese do fortalecimento financeiro das Regiões
Norte e principalmente, Nordeste, vitima dos crônicos males da po
breza quase absoluta.

Emenda substitutiva de parte do Art. 20 e supr~ssiva do § 2º do Art.2
do Substitutivo.
"Art. 20 ••••••.••.•••••••.••.•.•••••••••••••••••••••••.•••..••••.•••

I _ do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos
de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta
e oito por cento, na forma seguinte:

a) vinte e três por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;

b) vinte e três por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, atra

vés de suas instituições regionais de fomento;

• COMISSAO DO SISTEMA TR1l3UTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇPS

J

I - Dos Orçamentos. substitue-se' osve r t . 44

Art. 44 -.A despesa com, pes soã l , ati~'o e inativo, da Uní~o •
dos Estados, do Distrito Fede'ral: dos Te~r'itõ"os e c!.os Mun1~ip;"0~

na~ poderã exceCler a sessenta e'cl~co po~ cento do' valor d~s -. '~ei

pectivas receitas c~rrentes, resp~ltando o disposto no art. 47.

,,' Art. 47 -, A.União. p_:,Es~a!l~s, o O~strito"F~~,e;a~;?s -T/1rrl
tirios e. es Municípios,.cuja despesa de pessoal exceda ao 'limite,
~revisto, no art. 44. deverão, ho p~azo de cinco anos, contados da
de pr'omulgação da Constitu1ção, atingir o limiti; pr-!!v,'s-io : r;diizi~
lto o pe rce nt ua l ex~ed!!nte~·ã bas-e,de um quinto a cad~' a·no.'

VI. Imposto sobre a trans~lssão de propriedade de veTéulos
automotores.

VII. Contrl~ulções de melhoria, de custeio resulta~te do uso
do solo urbano e ~ara o controle ou ellmlnação'ae atIvidade poluente.

A IntrOdução do Imposto ao valor agtegado agrupando leM. IPI
e ISS é medida da maior raci nalldade que produzirá uma amplIação

mais que proporcionai da ree 'ta pela eficiência maior que implica
Rar'~nallza a fiscalização e favorece a diferenciação de alTquotas •
permitindo zer~r a ITquota de certos bens essenciais.

A criação do Imposto de transmissão de veTculos usados é Im
pre~tndrvel para cue esta operação seja tributada. E quase Imposs' 
vel a cobrança do ICM ar pois quase todas as operações são transfor

madas em vendas entre pessoas. O pagamento natransmlssão de proprl~

,dade elimina o custo de fiscalização e produzirã uma ~mportante re 

celta. Naturalmente que êste Imposto substitui o IVA(ICK).
Finalmente, as contribuições propostas permite a Estados e

"unlclplos uma correta relação entre o gasto público provocado e seu
causador, aliás como O prlncrplo definido no artigo I! Ttem II I SI!

deste relatório.

I!J
No CapítUlo 11, Seção
e 47 pelos seguíntes:

'"- -,,.-- J ~ -;~~..
.....,---------- 'L,..i.IO/e:"r=são/lua:::w.,sio 7,----,--------,

,--SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇA"'ENTO E'FINANÇAS'

MENDA 550577·1
lôl SEIIADD~ M~1l10 "lAIA

Ocorre que toda vez onde aparece oportunidade real de solu~

cionar o problema, reacendem-se os conflitos, posto que falar sempre
foi tarefa amena e fácil, porém agir, cor responde a comprometer.se.D~

finitivamentel Obrigatoriamente!

auyOI---__

..,áRIO MAIA

t=T---------------TU:TO/olU!"TI"c"ciD- --.

Nesta Assembléia Nacional Constituinte, o problema veio à
tona consagrando-se no anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Parti
cipação e Oistribuição das Receitas, com aprovação unânime, o princi
pio da distribuição exclusiva do F.P.E. aos Estados cuja renda "per
capita" fosse inferior à nacional.

No Anteproieto do Slstema ~ibutario, O~çam~nt~

i"FiBanças, Seção VI, Distribuição das Receitas, substituir O

item_C~ do ~rt. 20, pe}o seguinte:

C} d~~ por ~ento para apliéação nas Reg4õe~ No!
te:e: N,ordeste.

Para surpresa de muitos e, principalmente, dos" perplexos
Nordeste e Norte, tal conquista desapareceu no Substitutivo da Comis
são Temática, sob a alegação de que alguns Estados desenvolvidos não
podiam abrir mão desta receita, embora continuem reconhecendo que aos
mais frágeis economicamente deva ser dado tratamento diferenciado, es
te~ aliás, reconhecido pelo Ilustre Relator no § 2 2 , inciso 111, do
Art. 21 do Substitutivo.

ü desenvolvimento da infra-estrutura das novas fro~

teiras agrlcolas. agregadas ao processo produtivo; i preserv!

Deste modo estão evidenciados os pressupostos norteadores
desta Emenda, quais sejam:

ao Nordeste e ao Norte devem ser dispensados tratamento di
ferenciado;
aos demals Estados e Regiõe~ devem restar, ainda, alguma
participação no fundo i

Balizado nestes pressupostos, evidentes nas pronunciamentos
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dos membros da Comissão, estou certo de que a presente Emenda, merec!
rá o acatamento dos meus Ilustres Pares.

EMENDA 550582-8L OEPÜTAOÕ JAYMe SANTANA AO'''

= =-=--==:::::-::;; ..l[N...1I10/CG..ISS"O/SUIlC0I1IUÃO------~

• CO~lISSAO DO SIS1El/0/\ TfUBUTMIO, ORÇA~~NTO E FIN~NÇAS ---I

EMENDA 550580-1
[CONSTITUINTE BENITO GAMA EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 20 DO SUBSTITUTIVO

DA COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E
FINANÇAS E SUPRESSIVA DO § 2g DO ART. 21.

ordrnária.

JUS T I F I C A T I V A

A matéria deve ser tratada a nível de legislação

~....~"u 0ó187SISTEMA TRIBUTÁRIO OrçAMENTO E FINANÇAS

JUSTIFICATIVA

d) - Os lucros remetidos ao exterior limitar-se-ão aos obti
dos de aplicações de recursos externos.

Acrescente-se ao item lI, do Art. 62 a alinea d)

"Art. 20- ..•

I-do produto da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e oito por cento
na forma seguinte:
a)dezesete por cento ao Fundo de Participação dos
Estados da Regiões Norte e Nordeste;
b)seis por cento ao Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal compreendidos nas Regiões Sul,
Sudeste e Centro Oeste;
c)vinte e três por cento a~ Fundo de. participação dos

Municípios;
d)dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e
Nordeste, através de suas instituições regionais de
fomento;

lI-ao Estado e ao Distrito Federal, onde se situar o es
tabelecimento que der origem à receita, cinco por cento
do produto oa arrecadação do impost~ sobre produtos i~

dustrializados.

Justifi~ativa-Mereceo apoio dos meus Ilustres Pares, por
questão de justiça, o grande pleito das regiões menos favor~

cidas, Norte e Nordeste,' do fortalecimento da sua receita
tributária via uma maior participação no bolo' tributário naciE
naI.

Tal princípio sempre defendi~o em todos os foros
especializados em matéria econômica, financsira ou tributária
desta Naçã~ encontra nesta Assembléia Nacional Constituinte
o momento próprio para firmar-se como preceito constitucional.
Só esta medida poderá tirar, ao longo do tempo, as regiões
Norte e Nordeste do seu estado atual de pobreza quase absoluta

Outra solução tributária para fortalecer as fi-'
nanças destas regiões, resultam impróprias pela evidente a~

sência de base econômica.

ns bancos estrangeiros ao se instalarem no Brasil. não trazem
UI! "know how" ou uma tecnologia desconhecida entre nós. Trazem um ca
pital e captam depósito~ substanciais em, cruzados no mercado interno.
Hão nos parece justo que os lucros obtidos da captação de depósitos e
poupanças' internos, em cruzados, sejam convertidos em dólares e reme

tidos ao ext~rior.

Al~ bancos estrangeiros tem seus maiores lucros nas agénclas
ins~aladas nO Brasil em razão ,d~ al~a lucratividade obti~a ~elo s~ste-.

AUTO_---------------J l<rp'F"LTIOO~

L~D~E~PU~T~A~D~O~JO~Ã::O~M:::A~C:.::HA::D~O:....:;R:::O~LL::::E::::M.:.:B:.::E:::R:::G ~_ L!' ~
EMENDA 550583-6
(!l

r;"I---------------TuTD'olUnlrlC&cÃO---------------.

I - 00 produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos indus
trializados, quarenta e oito por cento na forma segui~

te:

a) Dezessete por cento ao Fundo de P.articipação dos Es
tados das Regiões Norte e Nordeste;
b) Seis por cento ao Fundo de Participação dos Estados
e do Oistrito Federal compreendidos nas Regiões Sul, .
Sudeste e Centro Oeste;
c) Vinte e Três por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;

d) Dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e
Nordeste, através de suas instituições regionais de fo
menta.

COMISSAO DO SISTEMA TRIbUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIFICATIVA
Ao longo dos tempos tornou-se grato aos políticos de projeção

nacional e õ também, à imprensa, a defesa da tese do fortalecimento
financeiro das Regiões Norte e Nordeste vítimas dos crônicos males
da pobreza quase absoluta.

Nesta Assembléia Constituinte, o problema veio a tona, consa
grando-se no anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação
e DIstribuição das Receitas, com aprovação unânime, o princípio da
distribuição exclusiva do F. P. E. aos Estados cuja renda " per

capita" fosse inferior a Nacional.
Para surpresa de muitos e principalmente dos perplexos Nordes

te e Norte, tal conquista desapareceu no Substitutivo da Comissão
Temática, sob alegação de que alguns Estados desenvolvidos não po
diam·abrir mão desta receita, embora reconheçam que aos mais frá
geis economicamente deva ser concedido tratamento diferenciado.

Oeste modo, evidenciados os pressupostos norteadores desta
Emenda, claramente en~nciados nos pronunciamentos dos membros da
Comissão, estou certo de que merecerá o acatamento.

Emenda substitutiva de parte do artigo 20 e Supresssiva do
§ 2g do Artigo 21, do substitutivo.
Art. 20•.....•..•..••.••.••.••......•....••.•.•...•.......

Entendemos qye o poder legislativo realmente de
ve participar do processo de avaliação de dispositivos legais que con
cedam iSénção ou beneficio fiscal, mas, parece-nos que o assunto não
deve, figurar hos termos postos, na própria constituição.

r:-r--------- I'U:..,ulo/eOIol.ssÃo/'uacOllluio _

EMENDA 550581-0
t: CONSTITUINTE BENITO CAMA

~
Emenda Supressiva do artigo 12 e seus parágrafos e do artigo 23 do

substitutivo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.



ma bancário operante em nosso pais, ultrapassando os parãmetros inte~

_naciooai~_~rolado, os lucros obtidos no exterior pela Banco do
Brasil, apontados coma expressivos, a são na sua maioria ,__provenientes
de recursos da Governa brasileira e da Banco da Brasil disponíveis no
exterior, na carteira de exportação. Tais lucros estão em níveis inf~

riores aos obtidas por outras bancos no mercado internacional.
Embora no seu relatório, o Deputado José Serra tenha adotado

a sistemática de transferir a lei ordinária, matérias dessa natureza,
consideramos pela sua importãncia encorporar-se ao texto do Art.62, m~

téria tão relevante.

JUSTIFI CATIVA

Os Estados aos poucos não mais p{~cisarão exurpar dos muni
C1p10S tributos que lhes definam autonomia cada vez mais consolidada. Os
veículos geram necessidades inadiáveis, principalmente as de natureza
urbana.

Ficam aos Estados as operações relativas à circulação d~ meE
cadorias, e elas constituem. na realidade, a grande massa financeira a
que se permite administrar. Como o pais marchará para o desenvolvi
mento, o fato que gera este imposto crescerá sempre mais, dando ensejo
a ~a vantajosa receita que satisfará os programas de custeio e inves
timentos dos Estados.

~---------------TUTa/..U.TI'Ic.&ç;;O_----------===='--...,

"""'------1,---- PLI.á~o/'O..IS'i.o/.UlCOlllllSio,------~---_,
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auTOII'---------------
IVO CERSOSIMO

EMENDA 550586-.
·~CONSTITUINTE

Referente relatório Comissão V.
Acrescente-se ao Art. 62, o ítem.V" com o seguinte teor:

EMENDA 550584-4'
~ aUTO"

~OEPUTADO JOÃO MACHADO ROLLEMBERG

l!l )O.X1)f:-;9C,o...ssio/»olliC"WJp
i:5ISTEMA TRIBUTÁRIO ORÇAMENTO E FINANÇAS - V

r::-r--------------- TUTO/"uSTI"C.çio--~--------------.

Acrescente-se à Seção I - Dos Principias Gerais, onde cou
ber, a seguinte disposição:

" A fim de promover o desenvolvimento harmônico do País, os
depósitos ou poupanças captados pelas instituições financei
ras em macro-regiões menos desenvolvidas, não poderão ser
aplicados em macro-regiões mais desenvolvidas."

JUSTIFICATIVA

"Art. Lei regulará a criação e a extinção das Zonas
Francas."

JUSTIFICATIVA
Objetiva a presente emenda reduzir as desigualdades econômi

cas e sociais reinantes no país, impedindo uma prática adotada por di
vprsos bancos de captarem recursos em macro-regiões menos desenvolvi
das, aplicando-os em centros mais desenvolvidos do sul do país, o que
constitue uma sangria dos poucos recursos e limitadas poupanças já
existentes naquelas regiões.

O ilustre relator Jose Serra, na justificativa da supressão
do Art. 12 do relatório da SubComissão, reconhece o seu mérito e, de
maneira pálida, afirma que o Art. 61 do seu substitutivo, já alcança
aquele objetivo. Na verdade, o Art. 61 apenas_~dmite que, na lei a ser
estruturada peJo Sistema Financeiro Nacional, promover-se-á o de~envol

vimento equilibrado do país, sem uma determinação histórica e afirmat!
va.

Torna-se portanto, imperioso dispor-se em mais um ítem do
Art. 62, à s~melhança dos seus anteriores, a limitação contida na pr~

sente emenda que irá beneficiar não só o Nordeste , mas o Norte, o

Centro-Oeste e a Região Central do país.

A partir da concorrência de implementação de outras Zonas
Francas, inclusive com o dispositivo constitucional prevendo possível
extinção, quando não satisfizer os propósitos a que forem criadas ,por
certo estaremos preenchendo uma das grandes lacunas do enorme poten
cial existente neste pais.

Temos regiões com estrutura definida para receber estímulos
e beneficios fiscais, propiciando retorno imediato. não só com aument
da receita, como da demanda que abrigará substanciosa mão de obra, i~

clusive qualificando-a. A indústria nacional ganhará dimensão e o
crescimento estará devidamente assegurado.

Esta luta não vai terminar; porque ela virá respaldaua
com a subscrição de pedidos com número superior ao estabelecido no re
gimento para a participação popular.

auTOII--------------

PLI.MÃlUO/CO.."sio/.uacOlllnio----------" r:r=,··'o·--:-l
FINANÇA9 ~ ...r/....B:l.JoC v- COMISS~O no SISTEMA TRIBlITítRW ORÇAMENTO ,:

EMENDA 550587-:9
m
C CONSTITllINTE IVO CERSOsmO

= TUTOIJUSrlllc-a;io----------------,

EMENDA SUPRESSIVA e Modificativa

• - CGIISSÃO 00 SISTEMA l'RIBtn'ÁRIO, ORÇA.\Ez,,'fO E FINN'I C'

~ .u:... 'UO/;ON1Ssio/.u-cO_lnio----------_,

r::-r l'UT'J/.lUSTI'.caçio-----------------,

EMENDA 550585-2-
t:C0NSTITUINTE IVO CERSOSIMO

EMENDA MODIFICATIVA e ADITIVA

O inciso IV do atual Substitutivo em seu artigo 15 ficará
assim redigido:

(IV). - propriedade de veiculos automotores

"I SUPRIMIR' no artigo 15 do anteprojeto integralmente
os incisos 1,11, e V e § 1'-29 e 39

2 MODIFICAR o artigo 16 desse substitutivo ficando a~

silll redigida:

ACRESCENTE ao inciso acima o seguinte parágrafo: "Art. 16 - Compete aos Municípios instituir impos 

tos sobre:
- o imposto de que trata o inciso (IV) terá 50\ (cin
q~enta por cento) de sua captação destinada aos
lIIuniéípios.

1 ; propriedade predial e territorial urbana;
11 - tr.ansmissâo "inter ViV05~'. a QualQ~er títuill -
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por ato oneroso,de bens imóveis, por natureza e ace~

são fisica, e de direitos reais sobre imóveis,exce
to os de garantia,bem como cessão de direitos a sua
aquisição;

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

VI -propriedade territorial rural;
V-vendas a varejo de mercadorias.

19 .- o imposto de que trata o item não incide so
bre a transmissão de bens ou direitos incorporados'
ao patrimônio da pessoa juridica em reahzação de /
capital,nem sobre a transmissão de bens ou direitos
decorrentes de fusão,incorporação,cisão ouextinção'
de pessoa juridica,salvo se, nesses casos,a ativid~

de preponderante de adquirente for o comércio desses bens
ou direitos, ~ocação de imóveis ou arrendamento mercantil.

29 - as alíquotas dos impostos de que tratam os itens I e
11 não excederão os limites estabelecidos em resolu
ção do Senado Federal.

§ 39 - Cabe ã 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 brasi
leiros, tem sido com o objetivo de não mais ver os Prefeitos - sem e~

ceção - de pires na mão, de chapéu reCOlhendo os minguados recursos
que lhes são destinados.

Os Prefeitos merecem melhor tratamento. Precisam adminis
trar a célula social que lhes fora confiada pelo voto. E nós precis!
mos ter uma óti~a avançada de que o país em crescimento, não precisa
dotar o Estado de competência para instituir impostos, cujo local ge
rador é o município. A Circulação de Mercadorias, com o advento do
crescimento, sustentará cada unidade da federação, sobejando recursos
para auxilia; supletivamente os municípios. Lógico que diante de uma
crise como esta que o país atravessa não podemos vislumbrar fartura.
Nas isso ocorrerá e a grande tônica é a descentralização tributária.

J:MENDA 550588-7

~ CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

=---------------TUTO/.lUSTIPlcaç.o-----------------,

Inclua-se no Substitutivo da Comissão do Sistema Tributátio ,
Orçamento e Finança~, as seguintes disposições:

"Art.l3" - Compete à União instituir impostos sobre:

§ 2g - O montante anual de imposto incidente sobre rendimen
tos provenientes do trabalho não poderá exceder a, no má~imo, 45%

(quarenta e cinco por cento) do valor total dos rendimentos anuais br~

tos de pessoas físicas, sempre que originados exclusivamente de salá 
rios, vencimentos, soldos, subsídios, pensões alimentícias ou previ 

denciária e proventos de inatividade.

a) - O percentual máximo a que se refere este parágrafo poder
incidir apenas sobre rendimentos anuais brutos superiores a hum mi~ e
duzentos salários mínimos, fixados na forma da lei para fins de efeti
va r~muenração.

b) - São isentos do imposto os rendimentos anuais brutos iguais
ou inferiores a cento e vinte salários mínimos, nas condições defini
das n~alí~e~anterior.

Renumere-se os demais parágrafos.

JUSTIFICAÇIlO

O primeiro passo a ser dado no sentido de distribuir de forma
mais equltatlva a tributação da renda no País e, seguramente, o de

aumentar a carga tributária relativa aos ganhos. de capital, ao mesmo
tempo em que se reduz, de modo efetivo, a carga tributária incidente
sobre os reAdimentos do trabalho.

A própria Receita Federal reconhece provir desses rendimentos
mais de três quartos da arrecadação do imposto de renda das pessoas
físicas, fato esse que, a par de retirar uma substancial parcela do
poder aquisitivo da baixa classe média, torna ainda mais perverso o
sistema vigente, na medida em que se reduz sua progressividade já q~e

atualmente, enquanto os salários são tributados progressivamente, os
ganhos de capital - rendimentos auferidos precisamente pelas classes
de renda mais elevada - quando gravados, o são, em sua maioria, excl~

sivamente na fonte, mediante alíquotas fixas e não progressivas.

Na medida em que se venha a impor limites efetivos à tributa
ção dos salários, induzir-se-á o Fisco a tributar de modo mais eficaz
os rendimentos de capital auferidos pelas classes mais abastadas,hoje
não tributados ou submetidos a uma tributação tímida e regressiva, em
detrimento da grande massa assalariada, cuja única fonte da subsistê~

cia é a regular e quase sempre baixa remuneração do seu trabalho.

Tal o objetivo co limado pela Proposta que ora submetemos à

apreciação dos ilustres Pares desta Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 550589-5
Senador Constitu1nte HUMBERTO LUCENA

'LltIlAIllO/CO.wIU.ãO/SUaCOllllsdO----------

j
g-.10A'&'----'1tJ Can1ssão do Sistema Tributário, Orçarrento e Financ;:as . C- ' ~J

= f'U'TO'..US""u:AÇÃO -,

Inclua-se na Seção III, do capítulo I o segu1nte art.

15, renumerando-se os demais:

"Art. 15 - A un1ão instituirá, pelo prazo de vinte

anos, imposto com base na sua competênc1a residual

previsto no art. 49, cuja receita será dest1nada a

custear os projetos de irrigação do semiárido do Nor-

deste a ser pago por contribuintes domic1l1ados nas

demais regiões do país.

parágrafo único - Os recursos oriundos do imposto a

que se refere o caput deste art1go, serão destinados

ao Fundo de Irrigação do Nordeste-FIN, a ser

por le1'".

JUSTIFICl\Cii.O

Busca-se com a presente Emenda solucionar a tormento-

sa e desesperadora s1tuação do semiár1do do Nordeste bras1le1ro,

tão maltratado pela inclemência das secas periódicas.

A solução para tão grave flaqelo, evidentemente, en

contra-se na irrigação das terras localizadas nessa Reg1ão para

'&be venha elas a produzir alimentos e a gerar empregos.

Todavia, o grande obstáculo para que o proble

ma se resolva é a carência de recursos.

Propomos, então, que a união, utilizando a sua
competência tributária residual, venha a 1nstituir, temporariamente,

um imposto cuja receita será cana11zada para o Fundo de Irr1gação
do Nordeste, entidade a ser criada por lei para distr1buir os reCUE
50S necessários à implementação dos projetos de irrigação.

Esse imposto, porém, será pago pelos contribu
intes domiciliados nas demais. região do País.

esperamos que o patriotismo e a sensibilidade
para as questões sociais levem os Senhores Constituintes membros
desta Comissão a acolher a Emenda em tela.
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JUSTIFICATIVA

A atual Constituição determina em seu art. 62 que "o orçame~

to anual compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relati

vas a todos os poderes,órgãos e fundos tanto da administração direta,
quanto da indireta, excluídas apenas as entidades que não recebem su~

venções ou transferências à conta do Tesouro". Consagra assim o prin

cípio da unidade orçamentária que, no entanto, nunca foi obedecido .

Na realidade, a receita e a despesa pública sempre estiveram

dispersas em três orçamentos distintos - fiscal, monetário e das em
presas estatais.

Nos 'últimos anos, avolumaram-se as críticas relativas ao con
trole das contas do setor público, tratadas em documentos separados.

Tornou-se um lugar-comum entre os estudiosos dessas questões que a
República necessita dar maior transparência ao apresentar os números
referentes a suas receitas e despesas.

O Congresso Nacional só aprova menos de 20% do total dos dis

pêndios, ficando mais de 80% aõ arbítrio do Executivo.

A dimensão dos recursos e dispêndios das estatais e a progra

mação monetária ofusca as contas do Tesouro, que na verdade funciona
hoje como repassador de recursos às autoridades monetárias, às esta 
tais e aos Estados e Municípios.

E, portanto, na integração e atualização desses orçamentos
que reside a chave para o controle efetivo do déficit púolico.

O Poder. Legislativo tem tido uma função muito limitada no
exame dos orçamentos porque a legislação presente não permite aos par
lamentares que alterem o conteúdo de despesas e receitas apresentadas

pelo Poder Executivo .

Diante do exposto, nossa sugestão à Assembléia Nacional Con~

tituinte é no sentido de unificar os orçamentos, bem como, proporcio

nar uma efetiva participação do Congresso Nacional na apreciação da
proposta orçamentária anual.

Como compensação estamos propondo através de emenda ao artigo
19, inciso III, que a partic1pação dos mun1cíp10S no produto de arre
cadação do ~mposto sobre circulação de mercador1as, seJa elevada de
25% (vinte e C1nco por cento) para 35% (tr1nta e C1nco por cento).

Incluam-se no Substitutivo apresentado pelo Relator, na parte
relativa ao Orçamento, os seguintes dispositivos:

COMIssAo DO SISTBMA TRIBUTÁRIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

" Art. 15 - •.••••.•••••...•••.•...•••.•••..•.••.•..••.....••

Dê-se ao artigo 15, 1nciso III, do subst1tutivo do relator da Comis 
são do Sistema Tributário, Orçamento e F1nanças, a segu1nte redação:

III - operações relat1vas à c1rculação de mercadorias, reali
zadas por produtores, 1ndustr1a1s e comerC1antes •.

Esta emenda relaciona-se com outra oferec1da ao texto do art1
go 16, 1nciso II, onde foi proposta a elim1nação do Imposto Sobre Ve~

das a VareJo de Mercador1as, de competênc1a dos mun1cíp10S, atr1bu1n
do-lhes, em subst1tuição, o Imposto Sobre Serv1ços de Qualquer Nalur~

za.

.-- .l.lE..."lo/cOIlUSSÃo/su.COlussio--- _

e?COMISS~o 00 SISTEMA TRIBUT~RIo,oRÇAMENTo E FINANÇAS.

...,,---------- ~L~IU,_'o/cln.l"i.o/'u.CO""sio--- .,

EMENDA 550590·9
l!l auralt

[- Deputado JESSE rREIRE

EMENDA 550591-7

~ CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

Art. A proposta de orçamento anual compreenderá, obrigat~

ria e separadamente, as despesas e receitas relativas a todos os podê

res, órgãos e fundos da administração direta e indireta da União, bem
como as projeções das variações de empréstimos ao Governo e ao setor
privado, de acumulação de reservas cambiais, dos meios de pagamento e

de Variações nas Contas Consolidadas das Autoridades Monetárias e dos
bancos comerciais 'para cada exercício.

Parágrafo Onico - Para os fins do disposto neste artigo, a
Administração Indireta abrange as autarquias, as empresas públicas,as
sociedades de economia mista e as fundações criadas em lei federal e
de cujos recursos participe a União.

Art. O projeto de lei orçamentaria será enviado pelo Pre-
sidente da República, para votação conjunta das duas Casas, até quatro
meses antes do inicio do exercício financeiro seguinte; se, até trin

ta dias antes do encerramento do exercício financeiro, o Poder Legis
lativo não o deVolver para sanção, será promulgado como lei.

§ lº - Organizar-se-á comissão mista de Senadores e Deputados
para examinar o projeto de lei a que se refere este artigo e sobre ele
emitir parecer.

§ 29 - As emendas ao projeto de lei orçamentária poderão ser
apresentadas,à comissão mista por qualquer parlamentar na forma a ser
estabelecida em Regimento Interno.

EMENDA 550592-5
tJ Deputado JESSE FREIRE

..,-,----- 'LIE:NÃ"IO/COIilISSio/SUICOIil.ssio----- ---,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ORÇAHENTO E FINANÇAS

..,----------------TrJ:TtJl..uIT",C..~io-----------_-----,

Dê-se ao artigo 19, 1nciso III, do substitutivo do relator da Comis
são do S1stema Tr1butário, Orçamento e F1nanças, a seguinte redação:-

" Art. 19 - .•..•••..••••.••••••••••.....•••...•..•..•.

III - trinta e cinco por cento do produto de arredadação
do Imposto dos Estados sobre Operações relativas à c1rculação de
mercador~as. 11

JUSTIFICATIVA

Esta emenda relac10na-se com as emendas apresentadas para alt~

ração do art1go 16, 1nciso II, e art1go 15, inciso III, do subst~tut!

vo.
A elevação da participação dos municípios na arredadação do i~

posto de que se trata, decorre das modif1cações suger1das por aquelas
emendas.

§ 3º - O· pronunciamento da Comissão sobre as emendas será
conclusivo e final, salvo se um décimo dos membros do Senado Federal
e mais um décimo dos membros da Câmara dos Deputados requerer a vota
ção em plenário de emenda aprovada ou rejeitada na comissão.

§ 4º - Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que n30
contrariem o disposto nesta Seção, as demais normas relativas à elabg
ração legislativa.

EMENDA 550593-3

e? Olívio Dutra

,.".,r---------- .LEHÁIl'O/cOWlssio/sUICOWISsIo------------,

COMIssAo DO SISTMEA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINANÇAS

~ ---_---------TuToJ.lUSTIFIC&çia-------------------,

JUSTIFICAÇ~O

O orçamento público tem sido um verdadeiro mistério, sempre

visto como algo muito complic~ra a população em geral, e por mu!
tos daqueles que têm a responsabilidade de aprová-lo, os representan
tes do povo no Congresso Nacional.

~clui inciso III ao parágrafo 10 do Art. 10, com a seguinte reda 

ção:

III - Os casos de sonegação, fraude,. conluio e simulação não serão

abrangidos pela garantia de sigilo fiscâl.
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JUSTIFICAÇ1\.O mentos dos titutulares, substituirão os Ministros em suas faltas e
impedimentos.

- Modifique-se a redação do inciso I, do artigo 20, para:

JUS T I F I C A Ç ~ O

1- do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e cinco por cento, na forma seguinte:

......,.o.- ~ _

Por todas essas razões é que insistimos na adoção dos cr!
térios de provimento perfilhados no anteprojeto da Subcomissão de
orçamento e Fiscalização Financeira.

Os critérios de provimento do cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União, previstos not Substitutivo, não se coa
dunam com a natureza da função, primeiro porque a indicação de ca~

didatos ao Congresso Nacional pelo Chefe do Poder Executivo traria
em seu bojo o dever de gratidão. Em segundo lugar, a temporarieda
de não só pode gerar insegurança no espirito dos que iriam exercer
a função, como também irá torná-los vulneráveis a pressões ilegít!

m.as.

EMENDA 550596-8
(!J Deputado JESS" FREIRE

Estes infratores não podem constituir un~ca excessão
em nossa orpem jurídica e ficarem protegidos po~ um ilegítimo ano

nimato.
Todos os demais infratores de outras es~feras juridi

cas são expostos ao conhecimento público.
As infrações às responsabilidades de part~cipação •

nos tributos devem ter conhec~mento público.
Não há qualquer legitim~dade para manter uma aparen

te idoneidade de empresas e pessoas que dolosamente sonegaram tri

butos.

Suprima-se o parágrafo primeiro; do inciso V, do artigo 15.

A sociedade tem todo o direito de ter conhecimento de

todos o casOs de sonegação, fraude, conluio e simulação.
A proposta não abrange o legítimo sigilo fiscal que

se aplica às informações, declarações, documentos e relações co 
merciais de empresas e pessoas.

t indispensável que a sociedade tenha conhecimento de
empresas e pessoas que tenha~ intencionalmente cometido infrações '

tributárias.

EMENDA 550594-1
t: Deputado JESS" FRHRE 5;~"o~

tJ COMISSAO DO SISTEM~"~~o;~o~'~'~~~'~'~~;~AMENTO E FISCALIZAÇAd [Tõ;i~'~7ii!J

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, qJando ne
cessário 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.

a)
b)-
c)- quatro por cento para aplicação nas Regiões Norte e

Nordeste, através de suas instituições oficiais de fomento;

JUSTIFICATIVA
Procura-se com a nova redação garantir o aumento do inves

timento naquelas regiões, prop~rcionando um maior equilibrío en
tre as u,idades da Federaçã~.

r:'1r--
Ta

:nO/ .lu1'T1F1C&;-i o -, OMIssno DO SISTEMA TRIBUTARIO,DR AMENTD E FISCALIZA AO
1":'1r---------- 'LU..;IIIO/COWlSsio/suacollu,do-------------,

~"'O~
091 06/87

.."TClIl---------------
EMENDA 550597-6

[J Deputado JESSlô FREIRE

trP~UfIOOQ
PFL-RN

f!bC{.'''07N-J. "

oIbJ

EMENDA 550595-0

G1~---------PLt"..IUO/cO""sslo/5UWlCOIlIS,ÃO- -,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS

W .\aTO.

l- Constituinte Jessé Freire

Dê-se ao artigo 57 a seguinte redação:

"Art. 57 - Os MJ.nistros do Tribunal de Contas da Uni
ão serão nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional. dentre bra
sileiros, maiores de tr1nta e cinco anos, obedecidas as segu1ntes

condições:

"" TUTO/.lU'TI'IC&;io -,

Modifique-se a redação do parágrafo 22 , do artigo 21, para:

§ 29 - A distribuição dos resursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal, serão destinados exclusivamen
te às unidades federadas cuja "renda per capita" seja· inferior à
nacional.

títulós. U

I - um terço dentre cidadãos de reputação ilJ.bada e
notórios conhecimentos Jurídicos, econômicos, financeiros ou de aQ

ministração pública. escolhJ.dos pelo Congresso Nacional.

§ 19 - Os Ministros terão as mesmas garantias, pre~

rogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Fe
deral de Recursos, e somente poderão aposentar-se com as vantagens

do cargo após cinco anos de efetivo exercicio.

§ 29 - Além de outras atribuições definidas em lei,

os Auditores, que tém as mesmas garantias, prerrogativas e impedi-

JUSTIFICATIVA
Procura-se com a nova redação d~ parágrafo segunda fortale~er

as unidades federadas cuja renda "per capita" situa-se em níveis que
exigem uma maior canalização de recursos, capazes de soerguerem as
suas combalidas economias locais.

Objetivando-se equalizar os desequilibrios entre a diversas
unidades da Federação, a Carta Federal deve impor que as apli
cações de recursos em serviços públicos têm de ser feitas num
cálculo que considere a renda "per capita" de cada unidade fede

rada.

e

Min:lstg
os ct'iti

11 - Um terço dentre Auditores e membros do
ao Tribunal, por este indicados, segundo

casos, de merecimento e de antiguidade.

- um terço mediante concurso público de provas:nI

rio Público junto
rios, em ambos 05
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Deputado JESS~ FREIRE
AUTOIII--------------

c

"Art. -

Dê-se à alínea "C" do inciso 11 do artigo 82 da substi~utivo do
relator da Comissão da Sistema Tributária, Orçamento e Finança~

a seguinte redação:
82 ....•. : ........•......•.....•..............•.
11 ....................•.•......................
patrimônio, renda ou serviços das partidos polít!
cos, inclusive suas fundações, das entidades sin
dicais e das instituições de educação e de assis
tência social sem fins lucrativas, observados os
requisitos estabelecidas em lei complementar.

Deputado JESS~ FREIRE

Comissão do Sistema Tributário Or amento e Finan as

EMENDA 580601-8

tJ
r--.,__-------- '1.I:NÀIUO/co..luio/sU.co ..lssio----~-----__,

,.-, n:xTo'olUSTI'IC..;i.o------------------,

Acrescente-se ao artigo 34, o seguinte parágrafo:
Parágrafo ... - A emissão de moeda, bem como, as operações de
resgate e de colocação de títulos do Tesou~o Nacional, rela
tivas à amortização de empréstimos internos, não previstas'
no orçamento anual, dependem de autorização do Poder Legisl~

tivo, mediante proposta do Banco Central do Brasil.

JUSTIFICATIVA

Comissão do Sistema Tributário Or amento

EMENDA 580598·4

tJ
r.-.--------- 'LlNUIO/eOlusslo/sUICOIlIUio --,

r",--------------- Ttno/..usTI'IC.çio- ~

o Congresso Nacional perdeu a maioria das suas prerro
gativas e o poder de participação na Administração PúblIca,
quanto à "gest~o fjnanceira" e orçamentária.

A emenda visa evitar o agravamento do Tesouro ao fixar
competências ao Po~er Legislativo e ao Banco Central do Bra
sil, como especifica.

A medida objetiva à garantia da unicidade, universali
dade, transparência e equilibrio do orçamento público, sua
fiscalização e execução, dentro dos parâmetros e condições
os mais ausentes possíveis às interferências indevidas.

JUSTIFICATIVA

Á redação proposta retira do dispositivo a expressão "de
trabalhadores·, após "entidades sindicais".

A discriminação contida na norma, qual seja, a de benefi
ciar com a imunidade tributária apenas as entidades sindicais
de trabalhadores é, a nosso ver, sem sentido. Isto parque as
entidades sindicais, tanto patronais quanto laborais, prestam
relevantes serviços à comunidade e são, igualmente, órgãos auxl.
liares do poder pública, merecendo, portanto, igual tratamento.

EMENDA 580602·6
~ AUTOII

~ Constituinte CARLOS CHIARELLI

r.-.--------- ,1.t"''''''o/cO',l1ssio/suIlCONIUio--------·--..,

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTAR10
,.-, TuTO/olunl'lca;i.o ---,

JUS T I F I C A ç A O

!':'l---------------U,Jtfo/Jusr",cAçÃO'--------------

Suprimam-se os artigos 48, 51,

e 59, todos do anteprojeto da Comissão de
çamento e Finanças.

52, 53, 54, 55, 56, 58,

Sistema Tributário, O~

Dê-se ao inciso 11 do art. 20, da substitutivo da Relator da
Comissão do Sistema Tributária, Orçamento e Finanças, a seguinte
redação:

Art. 20 ......•.................••.........•..•.....

I .

11 - Ao Estada e ao Distrito Federal, ande se situar o e.!!,
tabelecimento que der origem à receita, dez por cento do produto
da arrecadação do imposto sobre produtos inddstrializados.

.--. TtnO'JUSTI'ICAc;;,O-------------------,

Atento a que o Substitutivo do Relator da Comissão da
Sistema Tributário, em seu art. 21, § 22 , prevê que 20% das recu~

sos a serem distribuídos, à conta do Fundo de Participação dos
Estados, o serão, em caráter exclusivo, às unidades federadas
cuja renda per capita seja inferior à nacional,preconiza-se que a
IPI gerado nos Estados e no Distrito Federal seja entregue, de
plano, a esses níveis de governa, à razão de 10% do produto da ar
recadação daquele tributo federal. Tal dispositivo, se acolhido,
permitirá uma compensação aos Estados desenvolvidos pela perda
ocorrida com a mudança de critério para acesso ao Fundo de Pa~

tlcipação dos Estados.

JUSTIFICAÇAQ
é regí
pÇo-la

'L[.."AIO/cONIS'iQ/~UICOMI~'io------- --, ~""---'
COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANQ\SJ tev 06 / 87)

Suprima-se o § 3Q da art. 13 do substitutivo do Relalor da Comi~

são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.

A matéria contida nos dipositivos mencionados
vel por lei ordinária ou complementar, não tenda sentida
numa Constituição Federal.

EMENDA 580600-0
tJ Constituinte CARLOS CHIARELLI

tJ-~~'~'~

tJ;;;-;~'67ã7J

as seguintes.disposições modificativas ao
da Comissão de Sistema Tributário, Orça-

Constituinte CARLOS CHIARELLI

Inclua-se, ande couber,
Substitutiva do Relator
menta e Flnança~:

EMENDA 580603-4

=---------------TUTO/olusTlrlca;io ---,

1":"1--------- I'LlNÂ"IO/cOMISSÃo/sUICOMlssio-- •__-,

COMISSAO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIFICAÇAO:

Não é matéria constitucional definir qual autoridade repre
senta a União na cobrança de seus créditos tributários.

Imagine-se se semelhante disposição referentes às autarquias,
aos Estadas e Municípios, bem como atribuições de outras autor!
dades não constitucionais, forem transportos para a Carta Fede

ral.
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Art. A-União indenizará os Estados-membros pelo

montante de impostos estaduais não arrecadados por força de exone

rações na exportação de industrializados,na proporção do superavit

gerado na balança comercial internacional, em relação a cada Esta

do.
Art. Caberá ao'Senado federal a fixação anual, em

valores corrigidos, do montante a ser repassado aos Estados-mem

bros, garantindo-se aos municípios uma co-participação de 20% (vi~

te por cento), conforme ficar definido em lei.

JUS T I F I C A ç A O

Os Estados-membros como o Rio Grande do Sul que

é responsável por 12 por cento das exportações brasileiras têm

sido durament~ penalizados quando na venda ao exterior de produtos

manufaturados, no plano das finanças públicas, em razão da imunida

de de ICM naquelas operações.

Preconiza-se que os Estados-membros que colaboram

para o superavit no comércio internacional sejam indenlzados pelos

impostos deixados de arrecadar, por força do engajamento no esfor

ço de exportação, à razão de sua participação no excedente comer

cial internacional.

O Senado federal, a que compete constitucionalmen

te a representação dos Estados no Congresso Nacional, caberia fi

xar os montante~ corrigido~ a serem repassados aos Estados, garan

tindo-se aos Municípios a partilha de 20 por cento do que vier a

ser transferido, De conformidade com o que dispuser a lei especí

fica.

EMENDA 550604-2
~ Deputado JESSE FREIRE

,.,.,..-- .LI"..1I10/COWISdo/SUICOIlISaio------------,

omissão do Sistema Tributário Or amente e Finan as

r;-,.---------------- TuTo/"unl'tcAç;.O-----------------,

Acrescente-se ao artigo 26, o seguinte parágrafo:

§ '" - a alocação de recursos deverá obedecer ao critério da

proporcionalidade direta à população, excluindo-se as despesas

com:
a - Segurança e Defesa Nacional;

b - manutenção dos orgãos federais sediados no Distrito

Federal;

c - Poderes Legislativo e Judiciário; e

d - dívida pública.

JUSTIfICATIVA

A Carta federal cuida da "fiscalização" financeira e

orçamentária e das atjvidades de controle do Poder Legislativo,
sobre as ações do Poder Executivo, normalmente fundadas na lei

orçamentári a, cuja. função legi ferante é, quase absolutamente, _

do Poder Executivo.

Dentro desses critérios de liberdade de intervenção do

Poder Legislativo na formação de lei orçamentaária, a Carta Fe

deral, com vistas a equalizar os desequilíbrios entre as diver

sas unidades de federação, deve impor que as aplicações de r~

cursos em serviços públicos deve ser feitas num cálculo que co~

sidere o critério da proporcionalidade direta à população.

"Art. A União poderá lllstituir contrll)\.açoos para a prevldência e a~

slstêncla social e contl'lbuições no interesse de categoriar prof'í.saí.onai.s e os Estf!

dos e Municíplos poderão craar- contrlbuições para a previdênCIa e asslstência de

seus f\mclonários".

JustiflCação:

A fim de coibir abusos ampoaí tavoa, torna-se nccceaárro estabelecer

com precisão quaa.s contrIbuições podem ser cobradas pela União, pelos Estados e Po!:.

los Municíplos, e que não se. enquadrem nos illpostos, nas taxas ou nas contribuições

de melhoria.

Nesse sentado, esta emenda substitui "co:1tribuic;àes sociais" por "CO!!

trlbuições para a previdêncIa e assistência social", de abragência conhecãda, A' ti

tulo de contrlbuições socials, o Governo Federal instituiu autênticos impostos c~

nados, contabilizando o produto, artificlOsamente, fora da própria receita tribut~

ria, merecendo referêncla as segumtesr contrlbulção social (Finsoclal), que cO!!

substancia tributações paralelas ao irrposto de renda, ao irr.pocto sobre produtos in

dustrializados e imposto sobre clI"Cuiaçiío de IIJ!!rCadorlas; contrIbuiçiío cin{llcal (c~

ta-parte canalizada ao lIinistérlo do TraballlO); contribuição para o cesenvorvínento

do ensino mari timo; contrlbuic;no para o desenvolvimenLo do cnoino acroviúl'lO; cC!!

tribuição do salárlO-eclucação; contr-íburçces da cota de previdêncHl, destinada à

cobertura da reponsabllidade da União no custeio acmúnistrotIvo da Prevlõência S!?
cial, tributo formado por 3,6% do J.ll'POsto de importação, laJ' da renda bruta da Lot!

ria Esportiva, 14% da venda dos ba lhetes da Loteria Federal., 6% sobre o preço "ex

refInaria" da gasolina tipo A e 3% sobre o rrovimento das apostas hÍplcas.

SuprimlPas estão sendo nesta emenda as "contruburçoes de Intervenção

no domínlo ecorixnico", pois todas são autêntlcos lmpoStoS, enquanto q\..'C a maioria

dos impostos ta'llbém sãô de antervençâo na econceua, Sob tão nebuloso titulo, também

vem canetendo abusos o Governo Federal, anst i.tumdo e cobrando Impostos ca-õ.Uflados

sob as denamnações seguintes, abusos agravados pela contabl1ização fora da recei ta

tributária: contr-íburçóes para o PIN e o PRarERRA ( partes do lr;;poStO ce renda de

pessoas jurídicas destacado paro aque les progromac federais); contr-iburçoes sobre

exportaç.ão de café e cacau; contribuições de sobretarifas de teleccm..ullcações; co,!!

tribuições sobre consumo de açúcar e àlcool; contrlbuições de margens de revenda ou

do preço realizado de lubl'lficantes e cc",bustíveis (adicic.r.::l1 ao imposto único) ;CC!!

tribuição do selo espacial de controle (adrctonat ao IPI); contr'lbuição de Lojas

Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos Alfandegados (adí.cfoncl, ao l'!lpoStO de

irr;>ostação); contr-íbuaçao para orgamzaçjio e regulamentaçiio do rncrcaao d:l borracha

(irrposto ou taxa vinculada); contribuição adicional sobre passagens e t ranspor-tea

aéreos; contrubuíçâo sobre apostas hípicas (lrroposto de 3% sobre o valor das apo~

tas, para a PreVIdênCIa Social).. ,
Observa-se que não pode a Constl tuIção deixar fora dos tributos as

contribuições especrars, nem usar expressões vagas que tornarão Inócllt'l a discrimi

nação de irrpostos e as limitações ao poder de trIbutar.

Por outro lodo, não pode Q Cana Li tuu;õ'o i~ro.['" ti. pro..Llcn Lrmhciooal

e a necessidade de os Estados e MunlciplOS lnstltuirem contribulções de seeuridade
SOCIal sobre seus funcionários, can vistas ao pagamento de suas aposentadorias e

das pensõcs de seus dependentes. Por ISSO, foi cxplrcí. Lado. ecoa compctênC1D..

Mas não pode a Comissão de Tributos slrrplesmenle aceitar, mediante

reportamento, contribuições que outras Comissões possam imaginar. Daí ter SIdo eli

minada a remissão.

Por outro lado, na qualidade de trIbutos - pois não são dOllÇõeS de

partacul.ares ao Estado mas obrIgações pecunraraas - as contribUlções eepecraí.s nao

estão condicionadas apenas o art. 7", itens I e lII, letras "a" e "c", do Anteproj!

to, mas também às demars disposições apllcáveis, COOlO o art. 1", § 5", e o art. 2".

AUTO"

...,.,..- ~LLNAIlIO/cD.. lSS;.o/su.CO..lssiQ----------____,

~"'.~091 06187

.&UTOR'---------------

COMIssAo 00 SISTEMA TRIBUTARIa ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550606-9
~ Deputado JESSE FREIRE

COMISSÃO 00 SISTEHA TRIBUTÁRIO, ORÇ/Il'1ENTO E FINANÇAS.

EMENDA 550605·1
wC. Constituinte CI\IlLOS CIlIAflF.I.LI.
.-....- .l-lu'a'uo/cOlllSsio/sU.CONISsio------------,

1'IJl'l'o/JUSTI'ICAÇÃO ~

• Inclua-se, onde couber, no Subshtutivo do Relator da Cornlssão do Si~

terna Tributario, OrçOOlCnto e Finanças, o segumte:

..".,..- TlnO'.IUSTI'tC"ÇÃO-------------------,

De-se ao artigo 16, do substitut~vo do relator da Com~ssão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:



v . Comissão doSistema Tributário. Orçamento e F"manças • 163

" Art. 16 - Compete aos Municípios instJ.tuir imposto
sobre:

I - Propriedade Predial e TerrJ.torial Urbana;
11 - Serviços de Qualquer Natureza, nos termos estabe

lecios em lei c0m.plementar."

JUSTIFICATIVA

o artigo 16, inciso 11, do substitutivo pretende substituJ.r o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, pelo Imposto de Vendas a
Varejo de Mercadorias. Tal substituJ.ção não nos parece vantaJosa para
os Municípios, uma vez que esse trJ.buto é de difícil controle, sem ia
lar nos gastos com sua J.mplantação e arrecadação. -

b) a determi~~~ao do destino do sa!jo do exercício Ou
do modo de cobrir c d~ficit.

.................................................................
Art. 45 Lei complementar regulará a elabora~ão,

as emendas, a votação, o conteúdo, a vi9êncJ.a, a execução, o

acompanhamento, a alteração, os créditos adfcionais, os períodos

e demais aspectos normativos referentes aos planos plurianuais
de investimento e aos orçamentos da União."

Além disso, o Imposto Sobre Vendas a VareJo da forma como foi
previsto. acarreta vár~os inconvenl~ntes ~al~ coroa a ~uebra do princ!
pio da não cumulatividade na ültJ.ma etapa do processo de circulação 
de mercadorias, criando problemas de ordem técnica de difíCJ.l solu
ção. Os varejistas receberão os produtos Já o~erados com o ICM e so
bre o total incJ.dirá o imposto municipal sobre vendas a vareJo, sem
aproveitamento do crêdJ.to do rCM. Isso acabará por aumentar o custo
da mercadorJ.a onerando dJ.retamente O consumJ.dor fJ.nal, ou seja, toda
a coletividade.

Outro inconveniente ê uma possível vertJ.calização das empresas,
pois as indústrias poderão passar a vender dJ.retamente aos consumJ.do
res, desfalcando, com este procedJ.mento, a arrecadação estadual do
ICM.

JUSTIFICAÇAO:

Embora o substitutivo aperfeiçoe a regênCIa orçament!
ria, o rigor de suas disposJ.ções continua a impedir que o Poder
Legislativo delibere a destinação dos dinheiros públicas. Numa

democracia, ao contrtário, é o Parlamento que deve deciGir isso,
obviamente dentro das negocições inerentes à convivência poli
tica.

Através de"outra emenda estamos propondo a alteração do artigo
19, inciso III, para conferir aos MunJ.cípJ.os em vez de 2s%(vJ.nte e
cinco por cento), o percentual de 3s%(trinta e cJ.nco por cento) do
produto da arrecadação do ICM (art. 15, III).

Ressalte-se ainda que em face do disposto no artigo 16, inciso
lI, e artigo 15, inciso III, os comerciantes vareJistas poderão ficar
sujeitos a dois trJ.butos: um relativo a cJ.rculação de mercadorJ.as e
outro referente às vendas de mercador1as, p01S não está prevista ne
nhuma nOrma disDondo que o Imposto de Vendas a Varejo exclua o IC~ na
operações realJ.zadas. (continua)

Cabe observar que o comerciante verejista não realiza apenas
operações de vendas a vareJo, podendo realJ.zar aJ.nda operações de tro
ca de mercadorias, transferênc1as, devoluçqes, etc. Nesse caso mesmo
que o Imposto de Vendas a Varejo eliminasse o ICM, fJ.carJ.a o contrJ.bu
inte sujeito a duas tributações com todas as obrJ.gações acessórias 'de
aas decorrentes. A incJ.dência simultânea do ICM e do Imposto de Ven =
das a Varejo sobre o comerciante vareJista, trarJ.a grandes dJ.fJ.culda
des uma vez que sua maiorJ.a é composta de mJ.cro e pequenas empresas.
Esse segmento, além de não ter estrutura admJ.nJ.stratJ.va terJ.a suasdes
pesas operacJ.onais aumentadas em dobro. -1

Ademais, no decorrer do tempo os MunicípJ.os se aparelharam pa
ra cobrança do ISS instituindo cadastros e programas de computação ,
não nos parecendo J.nteressante para a municJ.palJ.dade a substituJ.ção
pretendida.

gente,
posto

Por eSses motJ.vos é que a emenda pretende manter a situção vi
suprimindo o Imposto Sobre Vendas a VareJo e atribuindo o Im
Sobre Serviços de Qualquer Naturezú à competência munJ.cipal..

Em respeito à independência dos Poderes, torna-se que
o Poder Judiciário submeta diretamente ao Congresso Nac~onal suas
necessidades pecuniárias, ao invés de o Poder Executivo fazê-lo,
como mantém o anteprojeto, em situação humilhante à Magistratura.

Só o Poder Legislativo pode compatibilizar as necessl
dades dos Três Poderes, red1stribuJ.ndo os recursos financeiros
no interesse geral.

Na conformidade desta superior orientação política, ~
ta emenda devolve ao Congresso Nacional o poder decisório quanto

à apalicação dos dinheiros arrecadados a no tocante aos objeti

vos de governo, embutidos nos planos purianuais e nos orçamentos
federdis.

Com referência às autarquias, o Poder ExecutJ.vo subm~

terá os orçamentos das que lhes estão vinculadas ao Congresso N~

cional, que aditará as que se encontrem sob sua supervisão, como
o Instituto de P~evidência dos Congressistas.

Já os orçamentos dasempresas federais - limitados p~

lo próprio substitutivo aos investimentos - cabe unicamente ao
Poder Executivo seu controle constante e, pois, preparar a versão
de seus orçamentos, que não podem evidentemente,ficar submetidos

às formalidades rigorosas de dotações,empenho e outras regências
especIficas dos prçamentos públicos.

""---------------- TUfO/JUSTlllcaçio------ -,

Dê-se a seguinte redação aos dispositivos abaixo do Substitutl
vo da Comissão, prejudicados os artigos 32, 34, 35, 36, 37,38, 39,

40, 41, 42, 43 e' 44:

Art. 33 As leis de orçamento não conterão disposi
tivo estranho à fixação da despesa e à previsão da receita, ex

cluindo-se desta proibição:
a) a autorização para abertura de créditos suplemen

tares e operaçeos de crédito por antecipação da receita; e

Todas as regências restantes não são próprias de texto

constitucional, seja emrazão do detalhamento, seja devido à mat~

ria técnica e conceituações que, naturalmente, são irrelevantes
nas normas básicas e mesmo desconhecidas pela maioria dos con~

tituintes. Devem, por isso,m ser transferidas para a lei comple

mentar, aliás prevista com acerto no art. 45 do substitutivo, no
qu~l esta emenda complementa, todavia, a elaboração, as emendas,
a votação, a alteração, os créditos adicionais, os períodos e d~

mais aspectos normativos referntes aos planos plurianuais e aos

orçamentos de exercício.
Quem ,se der ao trabalho de ler os artigos 26 a 45 do

substitutivo, referentes aos planos e aos orçamentos, ficará·
certamente perpl~xo quanto às minúcias aí inseridas, como se se

tratasse de lei comum quando, a rigor, a regência dos próprios
planos e orçamentos podera, juridica~ente, ser colocada integral
mente em lei ordinária.

Esta emenda deixa de repetir a inovação trazida pelo

substitutivo, de lei de diretriz orçamentária, que precederia o

projeto de lei orçamentária mas que seria, inequivocamente, uma
em óbice peça jurídica para a feitura do orçamento fiscal .
Nunca existiu e não faz nenhuma falta.

Esta emenda repete a tradicional vedação às caudas or

çamentárias, inclusive a parte omitida no substitutivo, quanto à
cobertura do deficit ou à destinação do superavit.

f"J-"'''..~
PFL

• "IlIll.,,\o/cON''11sio/su.COllllssio _

COMIssno '00 SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FrN~

"Art. 30 O poder Executivo e Podar Judiciário enca
mioharão ao Congresso Nacional, no prazo que a lei fixar, as pr~

postas orçamentárias referentes às despesas e receitas dos re~

pectivos serviços, para elaboração do orçpmento fiscal da União.
Art. 31 Separadam~nte do orçamento fiscal da Unl

ão, o Poder Executivo submeterá ao co~gr~ssG~DõnãI-os orç~

mentos das autarquias e fundações a ele vinculadas e os orça'11e,!!

tos d~~~~presas federais.

EMENDA 580607-7-

e: Constituinte CARLOS CHIARELLI
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~' ....r'DD~

L-PFI.

~ ....~
'ov05J87

r.-r----------------TIITO/oIusTI"caçio-------- _,

r.T---------- .LUU.,.,IO/CDUlsdo/SUICOIllISS.i.O- --,

. EMENDA 550610-7
~ aUfO_

~ Copst~tu~nte t':AI,cr;CK OF!NELAS~-======:.....:==:...:.:::.....:.~=c.::.. .--JJ rrP~·~"·-....J-1
r.T---------- '~I...'uO/CQ .. ltsÃa/suWDO..lssi.o--- ~

Comissão do SIstema Tributário, Orçam~nto e Finanças

EMENDA 550608-5
I!Jc: Constituinte Roberto Freire

Incluir o inciso VI do Art. 13 e em consequênCIB suprimir o inciso V
do Art. 15.

Supri~a~-se os artigos 129 e

~menda ao SUbSt1t~t1vo

do Sistema Tributário,

Finanças.

239(por correlação);

da Com~ssãc

Orçamento e

Art. 13 .........•...•.••....•.....•..........•.....
V! - Propriedade Territorial Rural JUSTIFICl-SIVA

Justi fica ti va

A permanência do Imposto TerrItorial Rural (ITR) no âmbito
da União é prática de política tributária a ser preservada no con
texto da realidade social e político-jurídico do país.

o IRT é poderoso instrumento de polítIca fiscal, que pode
ser utilizado com objetivos de racionalização, modernização e demo
cratização da estrutura agrária do País. Para cumprir esses objeti
vos, deve perman~~na competência da União, por ser mais distante
e mais imune às pressões e resistências locais de graQdes proprie
tários de terra, que usualmente exercem Influência sobre os pode
res 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 estrutu
ra agrária.

O prazo de quatro anos para reavaliação de siste~as de in

centivos fiscais é sab~da~ente insuf~ciente. Dificilrente cs proJe

tos destinacos ã prOdução, sejan eles indcstriais, agr!cc125 cu a~ro

industria~s completam o seu ciclo desde a de cisão até a posta em

~archa neste curto lapso de tempo. Assim, dificilmente o e~?resari~

do tOMaria a decisão de investir em projetos que dependessem ou fo~

sem not~vados por incentivos que poderian ser revogacos antes de C~~

plenentada sua inplantação.

Se o raciocinio é válido para cada proje~ de per si, maior

validade tem em relação a todo o sistera. De resto, com a nova 5is-.
temática de planeJa~ento e orçanentãr~a·prevista; estes siste~as p~

derão ser melhor acompanhados e avaliados ince~cndentewcnt~ da nor~a

proposta e constante dos artigos que se propõe suprir.ir.

Instrumentos de polít~cia de deserlvolvimento de longo prazo

os incentivos não poderiam ser avaliados em tão curto espaço de ten

po.

EMENDA 550611-5
f: Constitu~nte WALDECK O~~EL~S
r.1--'--------- 'L ...."IO/c:OllIStlo/su.c:Olllt,do------------,

coarsszo 00 STSTE~1A TR!BUTAR!D DRr:Q}lENTD E FTNANCAS

OEPUTAoo CASSIO CUNHA LIMA

EMENDA 550609-3
l:J

r.-r----------------TIITQ/~uSTIFtU.;;,O------ _,

Substitua-se o art. 20º, item I do Anteprojeto pela se
guinte redação:

Emenda ao substitutivo da Co~~ssão

do Sistena Tributário, Orçamento e

Finanças.

Acrescente-se ao Artigo 39 O seguinte paragrafo único:

Paragrafo ún~co - t defeso aos Estados. er, sua Const~tuiçãc

e aós llunicpipios, em sua lei organica, vincular parcelas ce sua r~

cei~a própria ou transferida, por tempo deter~inaào, a fundos ou r~

giões, visando a execução de políticas integracas de desenvolv~~entc

no ambito do seu terr~tório.

JUSTIFICATIVA

I - do produto dw arrecardação dos impostos sobre a ren
da e proventos óe qualquer natureza e sobre produtos industrializa
dos, cinquenta e dois por cento, na .f'orma seguinte:

a) vinte por cento, ao Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal;

b) trinta por cento, ao Fundo de Participação dos Munic!

A Constituição estabelece a vedação de receitas e a criaç~~

de fundos. t preciso no entanto est~~ular estados e ~unic~p2oS a qC~

tar medidas de politicas mais estáve~s e de longo prazo, de modo a

obter-se seu concurso e esforço própr~o e dir~g~do para polit~cas ~e

desenvolvi~ento em seu terr1t~r~o. Dai a autorização cy.pres~a que

se pretende con~te da constituição do Estado e da lei orgar.ica do

Municipio, se ben que por tempo determmado.

pios;

c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nor

=----------------nuo/"usTlrtc.aç;,o-------- -,

Emenda ao substitutlVC àa Comi&são

do SI5TEIA TRIBUT1.RIO, ORÇA}I~NTO E

FUIANÇllS

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 2S:

Art. 25 - O prouuto da arrecadação da contribuição paxa o
Fundo de InvestiMento Social (FINSOCIAL) será destinado ao custeio
da descentralização de serviços, da União para OS Estados e Kunic!
pios. Acompanhando o processo de descentrali~ação, a conLribuição

deste.

JUSHFICAÇAO

A centralização tributária existente no Brasil colocam os

Estados e Municípios em' difícil situação econômica. PrecIsamos des

centralizar e melhor distribuir o produto de arrecardação dos impo~

tos. O àumento da alíquota do Fundo de Participação dos Estados e I

Municlpios, fortalec~r a estrutura primeira da organização social.

Precisamos redistribuir os impostos para que haja viabl

lidade e autonomia para os Estados e Municípios em nosso país.

EMENDA 550612-3
tJ Constituinte WALD~CK ORNELA5
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JUSTIFICATIVA

Dê-se a

,em Te] ação ao NOrdestc-C-da..:sv~llM;f,t.w,~D"a~n'"I!'II:..""'z.<lo"'nui...a......---------_.......

ma Região e os grav~ problemas com que se defronta face à frequen
eia COIl1 que é,. afetada pelo flagelo. das secas.

De mb~o complemenêar, um segundo'aspecto é a definição dos
organismos que poderão sé beneficiar desta vinculação de recursos,
inCluindO-*, enêre eles os bancos regionais deeesenvolvimento, os
organismos regionais de desenvolvimento, aquI abrangidas nio apenas
as s~perintendencias ~e desenvolvimento - SUDENE e SUDk~, assim co~

outra~ agencias que, atuando exclusiva e especifi~aMente no ambito. -

~A 580615=8'
~ Constituinte I~ALDECK--ORNE~~'--------------"""

~
l " .....O/COllllaJO/.U.co•••do- ..., f!lõ9~" •

~ . ~~
!n11SS"", 00 SISTEMA TRIBUTAR!O. ~çAloEN1'o E F~NANC.AS I 09 / 05/117

p:ç-:'.T.~
Cl'l/ 06/87

t

OIlNELAS

r;-r--''---------------TIXTO'..UUI'IUçâo- -.

Emenda ao substitutivo da Comissãõ
do Sistema Tributári o,Orçamento e
Finanças.

Suprimir a alinea "e" do item lI, §11 do Artigo 1S.

Mantida a orientaçãq de extinção do FINSOCIAL, estabelece
se o prazo de dez anos para complementar o-processo de descentrali-'
zação que, sobretudo no caso dos MunicIpios requererá um ajuste fa
ce à absorção de novas atividades que pode não ~e esgotar no perIo
do de cinco anos, em que se extinguiriam os recursos vinculndos a 1
este fim.

será reduzida à razão.de um décimo por ano, extinguindo-se definit!
vamente ao término do exercIcio de 1998.

,..,r---------- ,......JtI4/COArI••io/.lI.co.,••.io ~

COM!SSIlO 00 SISTEMA TR!9UTARro.OP.Ç!\MENTO E FtN!INÇA5

~~_ '$Q61~:t;
·eu Constituinte WALDECK

JUSTIFICATIVA
. JUSTIFICATIVA

• ConEt1tuin~e IfALDECX OllNE~~

Di-se a seguinte redação ao item II 110 Ilrtigo 19:

II - cinquenta por cento da arrecadação dos impostos 40s
Estados sobre transmissão -inter-vivos- (artigo 15. I), sobre tran~

IUssão -causa I'IIORis- e doação de bens e direitos Cartiso 15. XI) ..
8Obr. propriedade de velculos auêomotores ~icenC1ados ell1 s.u terri
t6r~0 (artigo 15. IV) e sobre propriedade territorial rural (arti
go l5..V),

mr----------------..·..,.....·-.---------------:.....,...;j
EMftda ao substitutivo da Comissão
do Sistema Tributário, Orça_nto ti'

l'iDanças. •

Objetiva a çompleMentação possibilitar que, no ambito
regfonal, os Estados possam adotar e decidir quanto à concessão e ra
vogação de isenções, incentivos e beneficios fiscais com vistas a '
sua utilização como ~nsêturnentos de pollti~a ,conomica ou de fomen:
to, prescindindo de decisões a nIvel e ambito nacional, como no atua

• sistema do CONFAZ, onde a unanimidade se faz indispensável, fazendo
com que decisões do interesse especifico e peculiar ~e uma região po
sam ser obstáculizados 'pelo único voto discordante do representante.
de uma unidade da fe~eração eventualmente desvi~culada ou até desco
nhecedor da problemática espe~ifica de outra área deste PaIs conti-:
nental e heterogeneo.

~~.5~16:'§.v
fU Constituinte WALDECK ORNE~S

não
tos

Tem se constituido prática abusiva fto a~bito da Federação a
incidencia, por decisão de nIve1 superior de governo, de i~pos

dos Estados e MunicIpios, sem que estes sejam ouvidos ou compB~

sados.

A norma cuja supr~ssão é proposta traz a instituciona1iza
ção desta prática com relação ao ICM, o' que resultará em graves pr~

juizos.e vu1nerabi1idade~paraas finanças dos Estados.
Além do mais, já está estauida a não incidencia sobre as

operações que destinem ao Exterior produtos industrializados, que
nos últimos anos foi um dos graves problemas enfrentados pelos esta
dos, embora agora compensado com, por exemplo, a am~liação do FPE,
entre outros mecanismos caracteristicos do novo sistema tributário.

Isto não abre crédito, porém, à União, para que cossa dis
por do mais impostante componente da receita estadual - e-i~direta
mente dos municlpios, na proporção de 1/4 - quando dispõe ela pró
pria do imposto de exportação que pode utilizar corno mecanismo de
estImulo para atender a objetivos de po1!tica economica.

O novo sistema tributár~o estabelece um novo pacto finan
ceir~ na Federação, a partir do qual não podem persistir estas vul
nerabilidades.

mr----------------UUOlIU.h'IC~lo----------------....
Emenda ao substitutivo da comissão d
,istema Tributário, Orçacento e ~i

DlUIças.
Di-se a seguinte redação i alinea ·c-. iêem I do-Arêiso 20.

c) dois iDteiros para aplicação nas Regi~es Norêe e tlordes
te. através de organislllOs e bancos regionais' àe 'êesenv;!
v1mento. sendo um êerço para o Norêe e dois êerços para
o Nordesêe.

JVSTIFICA~A
.nrSt'XF :cATIVA

,A vinculação' cónllÍ~lUIte do substiêuêivo tem em visêa asse'i~

rar i Região, como inliêrumeqto de pol!tica .de correção de desequilJ:
brios regionais de desenvo~vimento os recursos que anteriormente c;m
p~ham o Fundo Especial • .' -

A emenda objeêiva complementar e especificar a proposta em
dois aspectos: 1. definir o critério de partição regional, na base d
um terço para o tlorêe e dois êerços para o tlordeste, tendo em conta
basicaman~e a gr~de concentração populacional exisêente neste últi-

A emenda visa restabelecer o critério aprovado pela subco
missão d~ trlbuêos, que manteve a sistemática atual de participaçio.
da ordem <Se 501 Ccinquenta por cento) sobre os impostos de tranBl:lis
são de imóveis. que já pertencem hoje em cU a ao municIpios. Estes 
já estão sendo prejudicados'em 501 (cinquenta por cento da arrasada·
ção do imposto te~ritorial rural, em beneficio do Estado, que p~ss;;
a ser agora o arrecadador, não se justificando portanto a revisão '
do crie~rio adotado, sem g~aves prejuizos para os municIpios.
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Por outro lado, a arrecadação de~e tributo depende do pr~

prio"d~namismo econo~co de cada área municipal e de volume de tran!
'missões aí ocorridas.

2, de resto, importante, como critério, que o municipio te~'

,nha ,participação na receita de todos os tributos que dizem respeito
'ã propriedade territorial.

I -

II-

III-

, ".....................................

, Con~tituinte WALDECl( OpnELAS

...r---------~ '......IlIO/COMI.slo/.u.COllllllo,- --.

C04ISSIlO DO SISTEMA TRIBUTARIO,OAÇÍ\loENTO E FINANÇAS

.~

JUSTIFICATIVA
O objetivo da emenda é sanear o passivo dos municípios na

quela dIvida que é mais generalizada e que afeta basica~ente os pe-'
quenos municípios que a constituiram, em parte.por falta de condiçõe
de pagamento, em parte por falta de condições técnicas para seu ate~

dimento, agravada pelos onus que inviabilizararn sua quitação.
Este é aliás, um aspecto ponderável: esta divida muni~ipal

constitui crédito da Previdencia que dif~cil~ente será salàado, ha
ja vista a forte incidencia de juros e correção, influenciada por
inflação elevada. A proposta implica assim em elimin~la visando
com isto evitar, para a Previdencia, um crédito fict~io, para os
Municípios, uma dIvida insoluvel que, além do mais, os impede de
acesso a financiamen~os outros, sobretudo federais.

Na oportunidade do estabelecimento de uma nova estrutura
tributária e de pa~tição de rendas é preciso que os recursos dcsti
~ados aos municipios não sejam comprometidos com divida, mas com ~e

-

tbll~-~ 5$06f8-2
Constituinte JOFRAN FREJAT

~r---------- .u.•/colll"lio/.ulCo...Ia------------.
C04ISSJlO DO SISTEMA TRIBUTARIO. OAÇAlENTO E FINAtÇAS

v - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças

Art. "IS,

V

Suprimir

JUS T 1 F I C A T I V A

Não se justifica penalizar os pobre~ com a cobran
~a do imposto de transmissão ~inter vivosP e isentar "a transmissão
de bens' ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou e~

I : Hnçlo de pessoa jurídica".

flli1ENDA '580619-1 .
--.--·--:.=.....!....----.---Il:f:It---------- - - .-.. - -- - J. . ,

:~saEador C0'lstituinte NÉr.SON .CAR1'lE1!lQ _
I -
I ."I.l.,o,~:.. ssIo/'Jt:e.'Sflc . . ~-.

~ -eomissao ~ _

TUT:/J:.S-: ,.:~tc-----'---------c,-----
Dê-se a seguinte red~ção ao § 10 do Art. 15

da Comissão V

IV - .

V - propriedade t~rcitorial rural •

... .

§ 10 - O i~?csto ne que trata o item V:

a} tncidirá sobre o ilnóvel rural e sua ba
se ca câ tcv Io s.=.cá o '.:~lor \-!::al da te!,

b) i"!~Cll~l..:á a. ~.-.l"~"l{::.lci:. .~:,! ~' ...:J. _.:~r lii",.?O!.

~.o .;(.1.)..:a a ::'-ú~\.o~~o ~ ·~"1.r··I\l ~'.:'Q dos

lJ!"O..1\H.C$ :1cc\.:-:i .;;;'~:CS ~1. ,:-':pl\..r.;.ção do

i-"ló\-t~l l:,~r~l;

c) não in~idi..,·á -rob cc r:.~l-:!u.:n...vs gl.Gbus ru

rais, no s tCtl.'05 definidos 6) lei csta-

------~:~~t-·----~~·_~~~~/I ..

A presente Emenda visa a utilizaçãodo i~?Qsto

sobre a propriedade territorial rural coro insi;rulr.:nto eficaz ?ara a

tr~nsformação social e econômica na área rural do País....
Adotando-se, em .celação 3S pr:)?r:'~'~:':3S ::~l:.cit5!

riais rurais, apenas a incidência do iiÕ'posto sobre elas, cem cxcru

são da inc.dGncia de qualquer im?osto sobre o que ncl?s lo~ produ?!

do e comercial1zado, ~oder-sa-ã imprim~r constd~rável des~nvolvi~e~

to às at~vidaões da agricultura, aumerrtando-rae a produção 'agrícola

e obtendo-se melhor diversificação desta.
As medidas propostas objetivam, ainda, ~a~cr r~

tornar ã sociedade anualmente parte da va" orizaçâo íllndi~ria ::'::-:5.da

)G;10 desenvolvi!i'\ento comunitário e pelo i..lo.ve.;timent.o :.~iítjl i (:0, ~:::m

corno CV.1.tar a alta dos valores das te~r~s cullJ..\ive:js.

Dê-se a seguinte redação no i~em 111 do art. ~l do 9~

titutivo da CÚ'jdssão \7:

Art. 13 - COMpete ã Un~ão instituir iffi~CS~OS sobre:

......................................... , .
- r~nda e prc,,-~!ltos ãe qualq,~e:r ~'la:J.,;'.l'!"í;za, salvo 05 ~r~

,entes õa dpc~cn~êdoria ~ as p~ns?~s;

A norma constitucional orá p~OpC3t~ o~:~tiva a~~ uir

tributação do i~?osto de renda os prove~tos de a?~san~a1ori~ e do

pensionista.

A aposentadoria á um direito q~e a~~a14=nte alcança t~

das aS categorias profissionais. ;'s~1m, codo ~?C5~n~aGO, aõtes de a~

sUIi'1r essa cl.,nd:f.çào, es ceve 3uj~ii:o, !>,'J: 1':010 o 9~rior.io ae at1\·idade,

ao !?aça.raento de vári:;t.s cc:ontri:)l!i..çcas, 1.ncl·.:~i·.·e do ;-:'':;;0;;0 -;2 ~:::lêa.
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Inclua-se, onde couber, no Substitutivo

J!MENDA 550622-1
~~;a~~r COI1~t-i;;;-~~~~~;ON CARNEIRO

l~C9::!~~'-\O ~i- ~~M;~,:u~;ç;;;~~;~';"~. FINANÇAS

1

tanto, tendo em vista a legislação hoje ~~i~t~~~a,tor~a-$ere~2=~ário

que a própria Constituição disponha ,;C"bre o 1
1 ,0 3.0 êa (lst"..l'ul."içào âos

1ilnite'3. A lai deve aceitar ~~dc;'! as ~2S~~~"5::'5 r:'.?cc.:S& ....-~_:!:: oi 1:,·;,J.;;}:iÇ30

dos r:=:ndill'ani:os, ~uer sejam estas C'):r!?):o\·ad.~'i corn , ~vCl.",,:,.'=11tC~, c;:-..:r::r

sej~m avaliadas ~or estinativa, segundo ~a,!'c~nt~ais q~e a ?~tr~3. lei

es-cipular.

da renda bruta de pessoa
de seguros de vida e ac!

JUSTIFICAÇIlO

- Serão abatidos
segurada os prêmips
pessoais." '

"Art.
física
dentes

,
/:0.

As pensões cons~ituem ~u~êa~~ntalrnante 3uxílio ~~~a~

ceiro devido 30S àependentes do segurado em cacorrênci3 ~o ~~u ~ale

cin~nto. Correspondem norwal~~n~~ a 50% co ,al~r C~ ~pC=2.~~:~0~i= cu
dos venc ízientos e se exting'Jem cox a oco.L~5:lcJ.a da ":~l. ':':'3 6 ..~~~:l·;'),s r,!!

lativos à p.Jssoa do pe!lsio:'1:!.sta (!"·orte, c~s~.-,-~n":.0, atir.'~::"3:!:.o -3e ce!:,

ta idade etc). sã pensões q~e ião co~cr:ãic~s ~~lc ?o5~r ?~~~~c~ a

certas pessoas em razão de c1rcu~scânci3s es?~c~a~s ju~~~=t~~~'~as

do benefício. ~e9sa hipó. "!se, seu ve Loz se 1=a3~ia c': "'..lo- ~r.n::! _10 .s~15.

rio mir.irno.

Tendo coútJ.-;j:-':.~do c: .:;.(;: _J.:':) c .:.:J.-!..,::Q .!'7! ,-:-";.1;10 -

35,30,25,20 ou lS·.1nos, cc.n=·;.":.":''3 a a~':~"''':r:~-~; r)·?-:';.~:-_r.:,::.l -i .1~O se

nos afigu;a jusi;o exigir di) .;':)ljsr:I".t:.~"~o q-.;!! t~':~':'-:."·1 ~ '=:,."::-::.c ,:ril)':!

tação do iiiposto tie renda, ~u:!.nào so ...:a~e c:..ie c s :,;',.0 :11: '';;5 ••.: ......:! :);:;,·c!:,

bel' além de normalM.ente ill:=,:::riorI1'S à 2.·C:ii·!nn~:J,:ão -.:·.::;'·i.c13 na ai:lvjd~

de, ~ apresentam bas í cemcnt;e um .11"p."lro Ho"ltc:!)"l.al i."r1t·iP~!ls~··el à sua

sobrp-viv;3ncia e, muit.J.s V(!~CS, i..c.~rlb:5m, à de -=l.l.~ f~filíli~,,\

N- b t t' -" /" '. ~ao o s ,1n'C ~'3Ja u.na ~.xc.~ç.:!o/ l.:-a f/~YL·.:l ...e 1.r.'2gav.al

l~.~ti.ç_~_~_~:.."iida_propo_~~~_ão ~~n'itil\1i, /Í.. _r~_~~~,~~_ ':~ '){~~!_l 5'J':.0_-,_
porquanto b~neficia indistintamente todos os tr balh3dores que, per

tl!ncendo a ~sta ou aquela categoria profission31, v-anham a se a:?ose!!

tar, confor~e a l~gislação que rage o regi~e jurOdico de sua ativ,da

d3.

Representa~, nO p~i~~iro ca~o, ~m benifício cestinado
a aJnl)o:lrar a ::a.níll.a que pe!"êeu ~qu~le qu~ a s·.!s'ten-:'3.\'a COl'r1 seu s2.~á

~io ou çaus p~c ~atos de a?c3en~ado; e no segu~ão, ~~ r~nef2c1o ~ua

O Es::~ào conc-aé., corao aju(la a ':''1tr:.c:,in Jdas p~;.::;ce.s (.!'~e i::I" .0~r!.tC's

reconil~/~iãC'1i e ;_nd!sc,Jõ:íve i s :):~'=='~ ,,:-=,:,.:.-. ::-.c.::n o :". :;=~o do :;:.,:.':':::'!' ..?(..,~.i ..

com os
será
dadu

!\'1b:JS - a.?os2ntadc)r:ia e L'o";:!';õ·..s .. ';.1,:-...;. __ - .... ;e _- .".)

J;::nefrr.i.~s da ?.cavicâ:u;ia 50':;31, e, :.j" .r:.;:5o ':·;''':'3 ,;':'.1':';.;3'), ':"5 9r~

ve:ltos ":0 ? _'cs'3ntaào e do L)e!l~ion í s ca , r-:.Jstl.:-lIin:j1j -c e t"",:i.is a ':'i··I:;~1L.:-,r

do que a r'..:.;\Ul":.crar ou retr.ibuir, dr~v~I'\ XJcar fora do campo de i~,c~·

Cáracia do iT.:>OS:;o de r~nda, porquc e s sa i:'iu.1jdade trl.bu~;2.r1.a á n:~i

zamcnt;e conpauLveL com os prin,::í.pios (,13 j\.ls·:i(;a..... r-LJcal/~, {)or C")f1~C·

qnância, C'.lh'O o~ da j..»s c í.ça soc t a l ,

- --_._- -- ---------- -- ._-,.0:;-- - --'-------- ---"\-- __o

A Emenda ora proposta tem por finalidade amparar o
contribuinte em razão da própria função extremamente humana e socl

aI dos tipos de s~~u~os supracitados.

Tendo os seguros de pessoas 1ntima semelhança
planos de ·~ontepio - rrevidência privada e pensBes·, justo
~ssagurar , manutenção do tratamento dado a ~sses titulas nas
ç~es e abatimento di {mposto de renda, favorecendo tamoém os

tos com seguros de pessoas.

;D1ENDA 550621-2j
•

.~~-;~~~~ C~\~~'~~un~;';~~;;·~~~;~~_-~_~_·~:=~~_.J l~ _::~:;~.. J
~~~~~o ._Di·~:~~3i~~:'" ~~;;~;;:;;~-~;:0;~;~;-=-_=] ~.~~~t~l!(_.~]
""'c---- -._- ---- .---- ---- ..u,"~.".Jo-., :_;ic -. ---- -------------

Acrescente-se ~~ art~go 13 ào Su~scitutivo Os ~!]
g~intes parágrafos:

"
J
§ 4'9 - ConsJ.~1~J:a-se R('..:-aêa a dj,Z&~·~nça elltl·e c s 1

re·ndL"entcs aufe..c2.dos e as desoesas necessárJ.as à raC:'Oo:::loctiva ci . ••. ~::", ,
- r s - ~. ,-- 'I

"§ 59 - .l,. l~i :Y)dG:rá :!':-~";:.c=r ;.n:c,?!,J;·.i;l ::.:.00 1::;';;'-

ra· det=r~;.nação do valor cas l::z~~.!$as ~ ~c.l':i:ív(!:fs , -='=i:' :..~ ."'l':'::;; ç~o a
lirn~tes ào valo~.n

o acolhimento da presente Emenda vem atender à sxpe~

tativa dos contri~üintes, na busca de segurança e proteção aos seus

')eneftr:iãrios.

?orquanto beneficia ind~stintamente todos os trabalhaàores que, per
tencendo a esta ou aquela categoria profissJ.onal, venham a se apose~

tar, confol~~ a legJ.s1ação que rege o regJ.ne jurídico de sua atl.vida

de.

AS pensões constituem fundamentalmente auxilio finan
ceiro àev1do aos dependentes ào segurado em decorrência do seu fale

c1~=nto. Correspondem norma1~ente a 50% ào valor ãa a?csenLadoria ou

ãos ~enci~entos e se extinguem com a ocorrência de certos eventos re

lõtivcs à pessoa no p2nsionista (norte, casaren~, atingi~ento dg c~r

ta 1QãCe e~c). Há p6n5õ~s que são concedidas pelo Poàer Público a

certas p~S5GâS am r2zão de c!.rcunstãncias especiais justJ.ficaàoras

do bo?:,eficio. !:e~sa h2.pótcse, seu valor se baseia comumerrt.e no salã

1"10 pír.i"'lO.

A 1eg~slação atual do irposr.o de renda é por ãa

o;la!s. sa,'era, tributan'io, por exemplo, cG:rtcs renà1JflGntos de t!'a'?3.1ho

sem qua l quar ced··-;ào (COiiO é o cc.so (10s apos::'nt'irlos). c'.: Ipre ac:ap-cá

-la aos ã:!.:"~T-:S c::a j~s.f:iça fisc':!l,' d~ ....1'10 '1'.l~ I~S r.;nri'.:i:n,;os tribu

~dV(!j 5 , ~.1h~!1\ a cO ...·("',!'i~JC:H:1'3r ~o \....~ 11-·r r."-:j-,~.;~'$ ':' :;:1...~ ,'=...)':::; r':~;àuz l.d.as "lS

:?.1:('cal~s n;l:;S:3~"r·i13.1 ·#CO~l.·;V·_·o ~il·;'.a ,-1 •.) ,=(.,=!t..!:':~'_ ;'.:"~ ':! ao ':0' 1''::i.#=~l

cO c.G ~\~ '!os C'J!"'_~..i(;~·~s í ... rH!(,.,r·")n.:~ tS !,::;.ra ,;,,;&,n l~ 1"l !.:-c~_:.c'o, :;1',J. -: :.ln{l::,a

:\:;:0 ..~di ~~i:;a ,l.-.~: ':rt,!' ..·b~t:';1: d: .:': ~'::'i ~um irçtru
(.<io, o;c a :.'J·l),p:ria l.l~i dl~taL·lTiif\~ I.1IJ~ o \·:l10r r.ê,i.ut.{V~l deve f.icar :J.~~

XO .10 v,11')L' ~'~.lJ., COrTo') hoje Qcorrp..

Re~resent3m, no prl.~e~ro caso, um benifício àest1nado
a :::. _:-a~-Ç.r a fal1'li.l~a que perdeu aquele que a sustentava com seu salã

r10 ou seus p.Lo\'2ntos de a?csentado; e no- segundo, em benefício que

o Es::aõo cOT]cede CO,jIO a j uda a cet<=rminacas pessoas que têm nérl.l:os

·~t:c.n;ec2êcs (3 inàic;c. tívcns para r~C~:'2rmn o ã:1?arO do Poder ?úbli-·
,.-0.

J'.....""bos - - pC{.s12ntau?ria e pensões - caracterizam-se CvldO

ba~efíc~os da FrevJ.d~]i~ia Socja1, e, em razão dessa condição, os p:r~

\·~ntos ào npose;'ltado e do p..:nsi.onl.sta, rlestinc.'1do-se mais a amparar

ÕO ~ue a rcwunerar ou retrl.Luir, devem Ílcar fora do campo de inci

c';';lJ,....:.a 00 ti l)O>il:O àe r~~da, porque essa l.r.\Uniliade tributária é ini:e!

l" - ,l,"lt,,] ..::0;.:;....... :'vel com I)S pr-jncípios da justlça~iscal...eí""'1'0r cc' ,~~.

(l1'1 :r'lC' ~, CO"'IO OS da jU5t i..(~a soci.'\l.

A lei deve ~<:.)l~:.>"-nhar a real t.J3a..le social e para
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EMENDA 580626-3
[!1 DEPlJ1'AIX)~ c;r,spARIAN

aunA-------------

r:T-------------- TIXTO'''UITI'ICA;io- - - - - - - - - - - - - - --,
Inclua-se como art. 51:

- Compete ao Tribunal de Contas da lklião:
1- Emitir parecer prévio, em sessenta dias, sobre as contas que o Pre

sidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional;

Il- Executar, com autonomia, a fiscalização financeira e orçamentária
sobre os atos da lJr)ião, incluind.l-se as ent~dades autárquicas, as empresas públicas

as sociedades de economia mista e as fundações ou. sociedades civIs instituídas ou

mantidas pelo Poder Público Federal j

III- processar e julgar, em caráter contencioso, contas públicas dos

responsáveis pela arrecadação da receita e dos ordenadores de llespesa. bem como
dos actninistradores e demais responsáveis por bens e valores públicos;

lV- determinar, de ofício 00 ~iante provocação na forma prevista em
lei. prQ'(idências no sentido) da regularização ou da sustação de qua.u.jUer despesa

pública ilegal.
§ 1- As decisões proferidas com base no ltêm l!i::r -do caput ter-ao

eficácia de sentença, constituindo-se em título executivo, e são re

corríveis ao Congresso Naciona, com éfeito suspensivo.
§2- Des decis-oes tomadas cpm fundamento no item IV do capu

caber-a recurso ao Congresso Nacional apenas no efeito devolutivo.

r:"'I-------------- Ull'O,.'UI1"IC.;io,----- ~-.......

J!.l llê-se a seguinte redação ao i tem In à:l artigo 62 à:l anteprojeto da can!.ssão do •
Sisteua Tributário, QrÇanento e Finanças: .

III - a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central do lkas:Ul

a) seu presidente e diretoria serão iJr:llcados pelo Presidente da Repiblica,
semo nareado6 para trandato de quatro lUXlS, çós ter suas 1nd1caçoes Si?XO
vadas pelo Congresso Nac1aal, que poderá t.aIlâIn votar suas destituiçoei
ou apreciar elqlediente à:l Presidente da 1lepública nesse sentidol -

b) é vedada 11. eleição para 11.presidência e diretorias do Bariõo Central do
B!asil 11. !JU"I1I tiver ~do, nos últiJros quatro anos anteriores à ind1~
~, função de cH.reçao de qualquer entidade financeira privadal

c) e vedado 11.quesn tiver ocupado a presidência ou diretorias à:l Banco Cen
b:al à:l Brasil exercer cargo emõrgão ou entidade f1nanoe1ra privada, di:
rante os quatro lIIIOS seguintes ao seu desligmrento daquele Banco.

supI:l.ma-se o § 29 à:l artigo 62 à:l anteprojeto da can!.ssão do Sistsna Tributário,
orÇalrento e Finanças.

!!!!ê!!!:!f~Ç!.Q

Ir presente E!IIE!llda objetiva assegurar a~a à:l Bapoo Cen
b:al_à:l Brasil, pem1~ll1e intensificar a fiscalização e CXllltrole das insti
tuiçoes financeiras.

O ~ntp te:rporárlo 80 exerc:lcio de atividades na lldm1n1stração
de in9tit:u1Ç1Ões financeiras privadas já oex>rre nas nações mais desenvolvidas. E
xenplo disso é o inpedi.Jrento atr1l:clà:l aos lTSWros ào "Federal Reserv" dos EUA.
seus lTSWros além de não podexem- ocupar posição ou atpIegO emqualquer banoo,
ternam-se ineleg!veis durante e após o témino de seus mandatos. Isto no pai.
mais delrocrático da atualidade e c:an um sisteua financeiro moderno e \Sl'a econo

. mia que goza de grande estabilidade eoonêInica.

JUSTIFICATIVA

Dentre as deretrizes constitucionais a serem preservadas,

a do s!ste~ã Trib~ais de Contas nos parece pacIfica. Vários estudos

• crIticas vêm sendo feitas a respeito desse sistema, mas nenhuma das
que tivemos oportunidade de consulta~ recomenda a sua extinção. Ao co

EMENDA 580627-1
tJ . CONS7ITUIlITE HARC'LDO °tnr.A (T"PJ.......:=J• PCdoB

t!(ENDA

EMENDA' 580624-7

,.,.,--------------TI.'O/,IUSTI'IC."io'---------------

J.!.I llê-se a seguinte redação ao artigo 61 à:l anteprojeto da can!.ssão do Sistema Tri
butário, OIçamento e Finanças:

Art. 61 - O sistema f1nanoe1ro nacional será estruturado em lei, disciplinando
as ativi~ das instituições financeiras piíbl,1cas e privadas de foxma que exe.!:
çam funrão social, subordinaIXlo-se aos interesses da aJletiv1dade, seguOOo os
princípios gerais da ordem econãnica e social definidos nesta Constituição.

Inclua-se no art. 13 do substitutivo, os inciso~ VI e VII e

um "arácre.fo qu~rto, com a segu1. "'lte redação I

VI - sobre a propriedade de bens de caráter euntuário, exclU!

dos os de valor arti~tico e cultu'al, definidos e~ lei;

--VII - aobre lucros ertraordinários,_ definidos ~ lei.

i'.
§ 4R - Ficam isentos do imposto previ~tj no item 111 os pr~

ventos de assalariados até o li~ite de 10 ( dez ) s~Jários m~nimos

mensais.

JU~TIFICAÇÃO

A redação ac:!Jra reproduz o espírito do artigo 29 aprovado pela SUboo
missão, subordinardo as atividades do sistema financeiro ao interesse social. -

EMENDA 580625-5
(!1 DEPt1rl\OO FERWIDO GlISPARIAN

Indiulmos e trlbuteCão sJbre bens s~"'ltuários e.rersalta~os e
penalização sobre lucroe cxtraordJ.nariôs, . buscando e. Ju"tiç" :1. ..

!ir·ç5.,.r-eF~-'I"J.:-:P·~é ti"·_~l.~-l;·~ir.>, onerando B concentre.ção de riquezas

e a sua o'"tente 'ão, bem camc isentene.o do i "opto de ren~a os que

recebem até 10 (dez) ealários-m!niüoB,

.....-------------) rrr-:PC'''dTo''B·~
CONSTITUIKTE HAROLDO L~A . ~ ~

EMENDA 580628-0

ti

r;'T-------------- 'UTO/olUITI'tCACio----- -,

'L.....1ll0/GO..II.Io/."'cJ.....Io-- _

CO~ISSXO DO SIST~A TRlBUTARIO,

.-. lUlO/.lunlPlc.çi.o --,

I!J llê-se a seguinte redação ao inciso I à:l artigo 62 à:l anteprojeto da cald.ssão à:l
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças:

I - a autorização para o funcionanento das instituições financeiras, bem \ caro
dos estabelec!Jrentos de seguro, previdência e capitalização.

EMENDA'

Foi anUida a inclusão elos estabelec1Jlentos de capitalização, que ~
ra seu funcionamenbJ dependem de autorização à:l POder PÜbliaJ. -

Inclua-se no parágrafo primeiro do art. 15 do substittti

vo, após s expressão •••• proventos de qualquer netu~e7a•• a

expre••ão ••••• exoeto os salários".
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CONSTITUINTE HAROLDO LI~~

""' TlnO/olUITIPl"C
i o

...,

.LUAIlIO/COIllI••lo/IU.COIll...lo ~DAT"~

CO~ISSXO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORr~f.ENTO E FINAN~~~~f1

JUlBnFICAçXO

E~se ~mposto adicional, atingindo os assalariados, vem

penalisar mais ainda a situaçã~ dessa ca~ada social, o que

considera~os inju~to.

PiENDA 550631·0
tJ
tJ

Df:ENDA

•TUSTIFICAÇXO

Inclua-se onde couber na seção 11 do SubFtitutivo (Das

Normas Gerais sobre ~inãnças PÚblicas), os eeguint~s artigos,

Art. - O BrAs~l não cont~-'irF e~préati~os u~urários ou

que poasam co~pr ~eter suaindependência e soberp.ni~ •

Art.- A contratação ou aval de e~présti~os estranrr~iros

pela União, E~tados e Munic!pios e o Distrito Fede~al, be~ c~

mo auas e.presas estatais eatá sujeito a autorização do Congr;~

ao Nacional.

Art. -f vedado o aval do 3staão braslleiro a qu~lquer ~

~réet1~O R e~~eF2 ~r~vaãa.

Art. - As questões re~~tivas 2 e~préstimos eyterr.os, aps~

m~dos ou gar~1t~ro~ por pe~s02 jur1;ice de ri eito pú1:1ico, ou

e'pr"'~f's de ca::~'tl?~~ de Es't'"l.e-, serão eforRd:os no Distrito ],'l'.

deral •

JU'5TJFIr:AÇXO

Substitus-se a expres!!'ão " cinco ano!''' constante,do § 10

do art. 57 do subst~tutivo pela expressão" dez ano!!'".

PLII;:.lO/CDIl1l110/,~eo.I"Io= ....

CON.ISSlb DO SIST:a:A TRIBUTA1UO, ORÇ~:E1';TO E FINANÇAS

CONSTITUINTE HAROT,DO tmAll'-----------) rrr-;;'U'ID'--,
~ ____'. tpCdoB---.J

.EMENDA 550629-8

~

Em n~me da ~o~alidBêe adiinistrativa é conveniente que a

aposentodoria no cargo de 'nini!'tro do TCU,com todas s s vanta-

gens e benef{cios fiele decorrentes, só seja concedida ao~ que

efetivB~ente exerceram esse cargo por um per{odo superior a 10

(dez) anos.

Os d:tE-ositivos reC"la"1 e qu~~tão de. d{vid" e'l(t~rn", colE.

cendo li~lites e res'Ponr.ab~lidac.es c:nj;u:tp. p com o Congreseo l\!,

ci~nal.

CO:ISl'ITU!NTE HAROLDO LIlI'lA

EMENDA 550632-8
[D aUTOJl--------------

Q'''IlTIDD~
PCdoB

;EMENDA 550630·1
l::J OONSTITUINTE HAROLDO LIMA

E'..WTlDOQPCdoB

fi 'l.IIIUlO/co.'llJo/DueCOIll'1l1o Jt CmrISSXo DI SISTEMA TRlBUT,(RIO, ORÇAYENTO E FINANÇAS

,..,.- TllTotolUITI'IC.C
i o

-,

ElliENDA

'LIUI40/COIl•• llo/."COIl'NIo ~DaTa~

COIo:ISSAO DO SISTElt:A TRI13UTARIO, ORÇAl.:"NTO E FINANÇA' @.?6ftJ::l
""' TlUO/,U'ITIPICl;lo----------------,

Suprima-se a alínea a do inciso 11 do § 90 do art, 15 do

eubsti tutivo.

EltI~NDA
JUSTIFI CAÇ~

Dê-se ao art. 16 do substitutivo 9 seguinte redaçãol

Art. 16 - Co'npete aos u:ur:idpios inl'tituir ampce to s sobre:

I - propriedade predial e territorial urb?na;

11: vendas a varejo de mercadorias;

111- sobre serviços de qualquer natureza.

§ 10 - t reeervado à lei complementar fi~r a al!quota máx~

ma do i~posto de que trata o inci~o 11

§ 20 - t vedado o repasse ao inqui~i~o do imóvel o repasse

do anus do i~posto previsto no inciso I.

JUSTIFI~AÇXO

A ~ncidência de i~po~to dE circulB~ão sobre bens exportados.

alé~ de reforgarem as receitas do~ E!'tedos, conte~pla com trata

mento equânime os consumidoree, tanto nacionais como estrangeiros.

sobre os qu~is recaem, realmente, o ônus do tributo.

EMENDA 550633-6

f!J

O i·!,osto·-sobre serviços represent? sig"'Jificflt~va p"rcela

ce atual rece1ta do ~uníc!pio, eléT. c~ que e i~ê~~ão ce tr. but~

ção sobre a prestação de serViçJE colocpria e~t~ Btiv~c~de em

~itva"ão àe i'r1,,.i.lério f1.scal frel:te ;~ ("e-:::ai~ o:-erpç;e~ econõ

m~cas.

O § 20 gara~te a tribut~ç~o sobre o vereadeiro PLente dev~

dor d~_tributo, evitando o repas~e inju~to do anua a outros ci

dadãos.

CO~ISSÃO DO 8IsT~A TRIBUTJ.RIO, ORÇAw.E~TO

,.",. TUTO/.ulTl'ICaCio ...,

Ei':ENDA

Dê-se ao 62 do substitutivo B se~Jinte redaçãOI

Art. 62 - São estatais as Blvidades dos bancos de depó

sito, d~s empresas financeiras, de seguros, de capitalização,

de consórcios e outras atividades fin~ceiras.

JUSTIFICAÇlo

A importância de que se revepte o estor, 8 sua influê~

cia nos níveis de produção, e a ~ a~Jal com~osição - al~~
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mente concentrada e mo~o~olists - torna7. 1"~~TPtivo p e~tati

z~ção do setor. Só e e~t~ti2Pcão podprá ~~rantir ~~ fiel ex~

cu~ão de UT.S pol{tica econômica, pelo controle efetivo de t~x~

ãe juroe e f'o '~eJ.o circulante.

de institw.ções financeiras estrangeiras. Exemplo marcante é o dos E1lA, que ao
mnte ap5s ter sua eo::naul.a estabilizada e desenvolvida passou, <XI1l fortes res
trições a dar pemrl.ssiD para o flmcionaoento de banoos estrangeiJ:os; e casos es~
ciais a banoos estrangeiros de depósito. O IIEsno ooorre CXlI1I o Japão, SUécia, vé=
nezuela, Singaprra, Tawan, Méxioo, etc.

EMENDA 550634-4
(!J EEP!m\!X) FEllNl!NOO GASPARIJ!N

EMENDA 550637-9
f: DEPurAlXl EEmANIlO Gl\SPAlW\N

r:T---------------TUTO/olUlTlfrcaçio------------------,

I!J Substitua-se no artigo 49 e respectivos 19 e 29 parágrafos o vocábulo "1JT{lostos"
ou "1JT{losto" por tributos ou tributo.

o objetivo desta pr0p..6ição é dar ao artigo 49 o JreSllD grau de abran
gência do artigo 19, no qual tributo abrange in;xlstos, taxas e oontrlbuições di!
Ilelhorias, além de evitar que int&pretaçães oonceituais casuísticas exaoerbE!n a
capacidade tributarista do poder públioo.

r:-r---------------T1ITO'"lUST.'ICAÇio-----------------,

J!.l - - - doDe-se a seguinte n!daça:> cb artigo 66 do anteprojeto da canissao Sistema Tri-
butârio, Orçanento e Finanças.

Art. 66 - A exe~ financeira do orçanento da União, tsn = a enissão e co
locação de títulos da dívida pública serão efetuadas pelo Tesouro Nacional, ten
cb CXlllD agente finanoeiIo exclusivo o Banco do Brasil S.A.

Parágrafo Onioo - As eventuais di~ilidadesde caixa da União não utiliz.!
das para administração da dívida pJblica e os saldos disi"'nlve1s de todas as
entidades sob oontrole da União ou a ela vinculadas, serao depositadas Bll ins
tJ.tuiÇÕE!s financeiras sob o oontrole da União, cujos recursos serão destina::
dos para aplicações prioritárias. As à:s Estacbs, cb Distrito Federal e dos
/-lJnidP1os, hE!lI CXlIlD dos órgãos do poder piblioo e das eupresas por ele oon
troladas, an instituições financeiras oficiais. Lei ordinária regulará os :im
pedimentos de natureza operacional ou geográfica.

EMENDA 550635-2

(!J DEPUTADO FErolMlDO GASPARIAN

l!J ..LI.... lUO/ÇOlllll ••io/.~CUI..1o

~MISSXO DO SISTEMA TBIBUT!RIO. ORGAMENTO E FINANÇAS

~. . TIITO""'uSTI'lcaçio--- -,

Dê-se a seguin~ redação ao parágrafo 19, item N do artigo 62, da Can1ssão do
S1steta TribJtãr1o, DJ:çarrento e Finanças:

§ 19 - A autorlzaçíi:> a que se refere o item I serli. 1.negociável e intrllnsfer!VIIl,
perm1tida a transm1ssão do oontrole acialãrio da pes90ll jur!d1ca titular
e será CDlCed1da, sem ônus, a qualquer pessoa jur!d1ca que carproue capa
cidade eooriim1ca e finanoe1ra CXIlPBtIveis oan o~to e c!uja di
reteria tenha capacidade t.écnic;l e reputação ilibada, tmo na fama dã
lei.

o Tesouro Nacialal administrará, através do Banco cb Brasil, sua dí
vida ,interna, aplicancb sistematJ.c:<m>ente seu salcb de caixa no resgate de seUS
titules ou no nercado financeiro, de forma a d1Jninuir o custo de sua dívida.

A redação dáda pelo relator não gerará a int&pretação errônea que
lhe deu o artigo 79 do Anteprojeto da Sulxx:missão cb Sistema Financell'o, sup:>ncb,
com tocb seu raciocínio curioso, que haveria o oongel<mmto f1siCD das disporub,i
hdades da União. .

Da foma = fica o artigo 66 e seu EBrágrafo Úllioo, o agente ~inil!!
cerro disporá unicanente dos salcbs que a União nao utilizar na Aàninistraçao de
sua dívida.

~
Adite-se o seguinte inciso: no art. 68 cb anteprojeto da oauissão do SistE!lla Tri
butário, Drçanento e Finanças:

r:-r nl'o/olUITI'ICaçio ,

N - legislar sobre:

a) sistana JlDletãrio e financei%o, suas instuiÇÕE!s e operações; e

b) operações de cx:mércio exterior.

JUSTIFICAÇAo

_ A ~te proposi~ tem por objetivo llmlber a redação de su-
gestão cb senador Jose 1liàla, a qual nos parece super1cB ã cb relatar. Tem por
6bjetivo criar li! oald1ções para que seja ex1gicb das instituições finanoe1ras,
públicas e privadas, o eXerclcio de suas atividades Bn fuD;:OO cbs interesses ma!
ares da ooletividade. Nesse oontexto, é do interesse social acllh:Jr can o s1.st:2=
llI!l eDr!=1al de cartas patentes, que tem 1J1l:ed1cb a~ cbs !:Bnoos de~
no e lli!!d1o portes e o surginento de qrupos l'eIXlreS Bn l:ases xeg1alais. Possu1I
carta patente passou a ser ótiJlD ne<)Õc1o, !lObretmo para aqIE1es rE!SCCIlSáveis ror
negcc:iatas, fraudes e descalabros financeiros que resultaram em~ pÔr
parte cb~ Central. ~ CDlUl\ ver~ financeiras sob int:ervençOO sahern
de UlB posiçao altaJrente devedora para outra oonfartave1nente c:recbra, graças lu
e><pressivas quantias tlbt!das na venda de cartas patentes que detinham. O::nfigura
se, assím, a transfonraçao de ma oonoessão do I:stado - e CJUe Tnr isso deveria
ser inegcc:iável - eM instrun'ento de "transferência, para a ãoc:ieaaae, de'encáigos
de qrupos insolventes.

Para naior clareza introduz:lJros a frase sobre transmissão de oon
. trole acialário, inclusive oontelrplando a sucessão "causa IlDrt1s". -

,EMENDA 550636-1
ê' lEPurAlXl~ GASPAIW\N

AUT1llll---- _

Par delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da Repí
blica asS\Jlliu inic1ativas de natureza eoorimico-financeiras. Substabeleceu, por
sua vez, esses poderes delegados a terceiros. Esses terceiros, ali sua fúria legis
ferante, se excederan, e fizeran a inversiD de valores ali nossa estrutura legal.
Decretos-leis criarilll 11I\postos e BlprestiJTDs anpulsórios, cobrados no decurso do
próprio exercIcio financeiro, quando a prova, Bll todos os países clovilizados, é a
cobrança, depois de apJ:O\l'ação legislativa, no exercício financeiro si!gw.nte. Exi~

e a preoc:upa~ de evitar-se a desestabilização cbs orçanerrtos à:méstiCDS e cb
das anpresas, pelo surgilrento da despesa imprevista, = a resultante do in;xlsto
novo e do anpréstinD CDIIpU1sÓrio. Vanos a à racionalidade, ao lxIn senso.

~---------------l'IIlTO/"UtTl"eaçlo---------- __,

Adite-se inciso V a:> artigo 62 do anteprojeto da canl.ssão do Sistema Tributârio,
Orç<mento e Finanças.

V - restr!~ ao funcialamnto de banoos de depósitos cujo capital tenha parti_
cipaçoo ae pessoas fIsicas OU jurIdicas estrangeiras, tendo an vista, espe
ci~te, pais a pa!s, reciprocidaJe quantitativa 00 que tange a depÓsitos,
~pendencl.as, condiçoes de funcimammto, tipos de qerações e área de atua
çao.

EMENDA 550639-5
~ lEP\1mOO FERN1lNOO GIlSPARIAN 'UTO'

r - - - - - - - - - .LIIIAIlIO/COMIUlo/.u.co."..io------------,

~ a:MISslID !lO SIS'lDll\ TRIBUJj\R;Io, 0llÇl\MENID E FlNl\NÇAS

Sistera

'1'odcs os p1Úses adotam l1llIiores ou mencres restrições a banals de d&
pÕsitos. piÚses que se desenvolveran adota%ml restri..,é5es totais ao funciallll1ellto

r:-r---------------T€ITO/olUSTIPICAÇio---------------,

Adite-se o seguinte inciso ao artigo 70 do anteprojeto da canissão do
Tributário, Orçan'ento e Finanças: .

VII - a institui~ de canissão Especial Mista Pel:IJ'alleDte do Sistema Financeiro.
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2) SUprillla-se o artigo 71 e seus incisos, do anteprojeto da Canissão do
Sistema Tnbutãrio, Orçillellto e Finanças.

JUSTIFICAÇÃO

O Senado Federal representa os interesses dos,Estados e a câmara
dos Deputados os do povo. Assim, maténa de tal natureza, deva ficar sob a
responsabihdade do Congresso Nac10nal, que abrange os mteresses dos Estados e
do Pavo.

Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da Repii
blica assumiu as iniciativas de natureza eoonânioo-financeiras. Substabeleceu~

por sua vez, esses poderes delegados a terceiros. Esses terceiros, em sua fúria
legisferante, se excederam, e fizeram a inversão de valores em nossa estrutura
legal. Decretos-leis criaram 1JrqJostos e enprést1lros c:xrrpu1sórios, cobrados no de
curso do próprio exercIcio financeiro, quar<3o a praxe, em todos os países civilI
zados, é a lXlbrança, depois de aprovação leg1s1ativa, n::> exercício financeiro se
guinte. Existe a preocupação de evitar-se a desestabillzação dos orçalOOntos ~
rréstJ.oos e do das enpresas, pelo surgiJrento da despesa ~rev1sta, caro a resul
tante do 1JrqJosto novo e do E!lFrést1lro eatpulsório. Vam:lS a racionalidade, ao bem
senso.

A Nação ignora qual a massa de rroeda nacional circulante. Fazem-se
emissões o:m todas as características de clandestinidade, não obstante o seu ele
vado custo social, porque, ao funcionar caro inqxlsto indJ.reto, se torna, sem d~

vida, um dos preponderantes fatores do fato inflacionán.o. O Congresso Nac1onal,
- e, portanto, o povo brasileiro - precisa saber a quantas anda o País, e nada
deverá ser feito em matéria financeira sem seu acurado estudo e sua autorização
leg1slativa.

A erenda em epígrafe tem o objetivo de devolver ao Congresso Nacier
. nal responsabilidades que são suas.

EMENDA 550642-5
f:J DEPlIrAIX> FERNANOO GASPARIAN

aUTOIt--------- _

r->--------------- TE,lTo/"usTlrICAçio----------- --,

f:J 'LUaIlIO/co"lUlo/lUlco.. rlli.o

CCMIssliD 00 SIsrEMA TRIBUl'JlRIo, OIQ\MENl"O E FINANÇAS

EMENDA 550640-9
tJ DEPlIrAIX> FERlANOO GASPARIAN

auTOI------ _

~
Dê-se a seguinte redação ao artigo 73 do anteproJeto da Canissão do Sistema Tri
butário, Orç<l1lento e Finanças.

Art. 73 - Todas as atividades de fcmmto do Banco Central do Brasil serão trans
feridas para O Banoo do Brasil S.A. e Bancos Regiooais Federais, e todas as ati
VJ.dades do Banoo Central relaciooados a:m o Sistema Financeiro da Habitação, pa
ra a Caixa Econânica Federal, num prazo rnáx1Jro- de noventa dias, contados da pro-
mulgação desta c:a>stitu1ção. .

ParágrafulinJco-Emigual período, o Banco Central do Brasil transferirá para o
Tesouro Nacional todas as operações e encargos que não se relacionan a:m as
at1vidades especIficas de autoridade nonetária.

Aditem-se os seguintes parágrafos ao item VII do artigo 70 da Conissão do Siste
ma Tn.butário, Drçarrento e Finanças.

§ 19 - A Comissão Especial Mista Pemanente do Sistema Financeiro, por iniciati
va própria ou por solicitação de um terço de cx:mponentes do Senado.e da
câmara, "ad referendun" do c:a>gresso Nacional, poderá sustar, te!lp)rária
ou definit1villellte, deliberações ou decisões do Poder Executivo, referi
das às potiticas IICnetãqa, canb1al e de crédito;

§ 29 - O c:a>gresso terá trinta dias para deliberar sobre as decisões da CCluissão
Mista PeDnanente do Sistema Financeiro, de acordo a:m o parágrafo ante
rior. De<Xlrrido esse período e na ausência de apreciação da matéria pelo
Congresso Nacional as decisões serão tidas = aprovadas.

§ 39 - A Conissão Especial Mista Penuanente do Sistema Financeiro incubirá fisca
l1zar todos os órgãos financeiros do Execut1vo ou a ele l1gados. -

O papel principal a ser exercido por um BanlXl Central clãssilXl é o
de cuidar da polIt1ca nonetán.a e da fiscalização das institul1;;ães financeiras.

Atividades de farento, de qualquer natureza, não devem ficar sob a
responsabilidade e coordenação do BanlXl Central. Por isso, nossa emenda propõe
seJam taas ahvic2des transferidas, num praao rnáx1Jro de 90 (noventa) mas, lXlnt~
dos da pranulgação da nova coostituição, para as respectivas mstituiçées finan
cerras a que se referem tais fundos.

Também nessa emenda detemdna que todas as ativ1dàdes que não são
próprias de autoridade ~!!tár!a seJam transfer1das, no I1eSl1D prazo, para o Te
souro Naciooal.

..,.---- nnO/olUSTlPICAÇão --,

AUTO.--------------

Não cabem na Carta Magna detalhes operacionais ou prooedilrentos ad
I1Ú.nistrativos, nelhor situados na legislação ordinária. Deve, isto sim, a nova
Constituição def1ni!: clararrente :esponsabilidade, ClCfItleténcia e ~SIlDS oer~
adores dos abusos tao o:muns na area de recursos hlmlllOS do poder públilXl. E nao
será o:m a diwlgação da rrov:\Irentação de pessoal que os abusos cessarão.

EMENDA 550643-3
tJ DEPtJmOO FER<lANOO GASPARIAN AUT" . ....1 L':;~~

tJ (XloIIssliD 00 SISmolA ~~:';;;':'E Fl!WlÇAS ) tIo/i'~fã7l

tJ _ Ic ", " .

CXMISSI\O 00 SISTEW\ TRIBlIrJIRIo, OIQ\MENTO E FlNANÇ1\S

EMENDA 550644!1

f:J I:lEPlT.MOO FERNANOO GASPARIAN

Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presidente da Repli
blica assum1u as iniciativas de natureza econânioo-nnanceiras. surstabeleceu, por
sua vez, esses poderes delegados a terceiros. Esses tercsaros , em sua fúria Ie
gisferante, se excederam, e f1Zerarn a lnVersão de valores em nossa estrutura le
gal. Decretos-leis criaram :unpostos e ~ést1lros c:onp1lsórios, cobredos no de
curso do próprio exercício f1nance1ro, quando a praxe, em todos os países c1vill
zados, é a cobrança, depois de aprovação legislauva, no exercício financeiro se

·guinte. Existe a preocupaçãodeevi1:aN;ea desestabilização dos orçanentos ebtés=
tacos e do das E!lFresas, pele: surginento ~ despesa E!lIl?rev1sta, CXlllO a resultan
te do irrposto novo e do E!lFre5t11ro CXIlp.l1sõrio. Varres a. racional1~-,_aQ _-Wn
senso.

A Nação ignara qual a massa de rroeda nacional c1rcu1ante. Fazem-se
emissões c:an todas as características de clandestinidade, não obstante o seu ele
vado custo social, poxque, ao funcionar = inp:lsto indireto, se toma, sem dú=
vida, un dos preponderantes fatores do fato inflacionário. O c:a>gresso Nacional,
- e, portanto, O povo brasileiro - precisa saber a quantas anda o Pais, e nada

deverá ser feito emmatéria financeira sem seu acurado estudo e sua autorização
legislativa.

A enenda em epígrafe tem o objetivo de devolver ao Congresso Nacional
responsabilidade que são suas.

=--------------- n:ICTo/~unl'lc...çlo----------------,
1) Adite-se O seguinte inciso ao artigo 70 do anteprojeto da CCluissão do

Sistema Tributário, Orçanento e Finanças:

VIII - estabelecer, na foDtla da lei CXI1Iplanentar:

a) 1=1tes globais e lXlndiçées para O IlOntante da divida IlObiliária dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

b) limites e lXlndiçées para as operações de crédito externo e interno dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas aut:arqu.1as e
danais entidades por eles lXlntmlados.

= -'- Tl.To/olUnlrICA;.io --,

~ 1td1te-se au artiyo 59 o parágrafo 29 abaixo, o:m a lXlnseq!lente transfonl\i1ção do
parágrafo únilXl, em § 19:

§ 19 - os enprést1lros •••••

§ 2Q - Os enprést1lros OCIl1pulsórios sarente vigorarão após aprovados pelo Congres
se Nacional ou pela respectiva Assenbléia legislativa. -

'l'rata-se de preservar a filosofia enbutida no "Caput" do artigo 59 e
guardar a sua ooeréncia, fazemo can que o enprést1lro oarpuJ.sório sarentc passe
a vigorar após sua aprovação pelo poder legislativo.
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(!l _ .L1....." ••'..loIlU.......1o

a::MISSl'D 00 SI~ TllIllt1rARIo, ORÇAMENIQ E FINl\NÇAS

~ Ttno/..u.TI..c.çio---------------~

SUprima-se à:> Sul:stitutivo da can1ssão à:> Sistema Tributário, Orxsnento e Finan
ças o artigo 99 e respectivos itens~ CXI1l a CXlIlseqllente renlSlel'açao dos artigos
subseqlIentes•

EMENDA 550649-2
tJ DEPUrAIX> FEml\NOO GASPARIAN

W ......../..."11.11.....".10 ~••T.~
C a:MIsslIo 00 SIsmIA 'l'RIBUrARIo, OIQMENIO E FlN!\lÓS ~PJ{!B7J
1":"1,- TIXTO'olUITlfICACiD -,

~ SUpr1nla-se o § 39 à:> artigo 15 do 5ul:stitutivo da can1ssão do Sistsna Trillutário,
Orçanento e Finanças, can a conseqllente ren~ dos parágrafos subseqllentes•.

AUTOJl--------------
EMENDA 550645-0

l!J DEPUrAIX> FER!Il\NOO GASPARIAN

A existência deste artigo conflita CXI1l o disposto nos artigos 19 e
29 à:> sul:stitutivo, prlncipa1.-:::>nt<; re!!te, que transfere para lei e:atplel1'elltM as
questões relativas a llJn1taçées constitucionais ao poder de tributar, conflitos
de OCIlp!tênc1a em- matéria tributária etc.

Ae~ da restrição contida 00 mfer1do P'l::ágrafo yem ao enCCl!!
tro das reivindicaçoes dos governos estaduais, no que tange a ol:!~o de maior
grau de autoncmia financeira e administrativa, U1l dos princípios que inspiram os
trabalhos da AsSEllbléia Nacicmal Constituinte.

tJ 1LI..~.,".I..l".u...."d.
CXMss1lo 00 S!STEMA TRIBl1rARro,O~ E FINANÇA'l

I!J
Suprim1.r toCos os três parágrafos à:> artigo U do substituti'\lO da can1ssão do Sis
tema Tributmo, Orç<eento e Finanças. -

(!J _ 1LI..~OI".'..IOI......II.io

a::MISSl'D 00 SIS'l»IA TRIBJl'JlRIo, 0ÇMENr0 E FlNl\NÇJ\S

1":"1---------------TllTo/~ulTlPlCAÇio----------------,
~ Suprimir os parágrafos 69, 79,-89, 99 e respectivos itens e alIneas e o § 10,

do artigo 15 à:> 5ul:stitutivo da Canissão à:> Sistema Tributário, Orçanento e Fi
nanças.

Trata-se de parágrafos o::nflitantes 0CJ1l o esccpo do referià:l artigo
U, p:xlend:> o assunto ficar melhor empreendido através da leg1slaçã:> ordinária
Ademais, seria "enrijecer" I'D texto de ncva Carta Institucl.cmal dispositivos quo;,
lIIJdanças nas a:ndiçées SÓC1.o-polItico-econân1cas recanendariam alterar.

A nova Carta Magna deve reger-se por princIpios, ficando os critérios
distributivos e operac1cmais melhor posicionados na legislação eatplementar,
= previsto no § li à:> referido artigo.

W .L ...illIO/COMII.Jo/'Ulco.r.do ~O"T.\~

l_ a::MIssk> 00 SI5"lnIA TllIllt1rARIo, OlÇl\MENlO E FlNJ\NCAS - ~ flS7p J
~ TIITO'olUlTlrlO.a;i!)

SUprima-se o § 29 e o § 39 à:> artigo 13 à:> Sul:stitutivo da can1ssão do Sistema
~tár!0' Orçanento e Finanças, oan a oonseqllente transfomação do § 19 em pa
ragrafo único.

Deve a Carta Magna orientar-se por ~r;n~iOS' nunca por critérios,
nonna1Irente circunstanciais e resultantes de si - conJunturais e mutáveis.
Corretos critérios de distrili.lição de hoje poderão ser invalidados oan o trans
correr à:> te!rp:), devendo, por isso, ser abordados em lei oarplementar.

,. TuTO/olUnrrlCA;io------------------,

I!J Suprima-se o artigo 20 do 5ul:stitutivo da can1ssão à:> Sistema Tributário, Orça
nerito e Finanças, can a conseqllente renlSlel'ação dos artigos slJbse:Illentes.

AUTOR------ _

EMENDA 550647-6

f:J !EPUl!\OO FE!WINDO GASPARIAN

A oc:nstituição deve, senpre que poss!vel, fixar-se em princIpios, sem
entrar no mérito de critérios cperacl.ona1s, pois Jl'eSIID que estes atualJrente sejam
corretos, futurarrente poderão não ser.

00 SISTEMA TRIBUT~RIO - ORÇN1ENTO E FINANCAS

"V - operações de- crédito, câmbao e seguro, ou relativas

a títulos ou valores, exceto quando relativas a saídas

de mercadorias a consunudo re s fina1s ( art .15, §12) ",

DE-SE NOVA REDAÇÃO AO ITEM V DO ART.13 E ACRESCENTE-SE O § 12 AO

ART.15 :

r:"T--------------- TEllToIJlI!lflr.CAcio-----------------,

EMENDA 550652-2
[iJ
C PEPUTADO ARNALDQ PRIETO

r:;,---------- 'LlN"'uo/co..I',io/lll.COlll...O------------,

AUTOIl-------- _

PLINAluo/cOIllISllo/.UICOM••lâo --,
~..,.~

a::MISSÃO 00 SI5"lnIA~o, ClIÇ1\MEmO E FlNllNÇl\S ~ rtSJB7 J

~ TUTO/olUlTlflCA;io

SUp~-se o § 19 à:> item V à:> artigo 15 do 5ul:stitutivo da can1ssão do Sistema
Tributário, Orçanento e Finanças, oan a conseqtlente renlSlel'ação dos parágrafos
seguintes.

EMENDA 550648-4

f:J DEPUrAIX> FERNllNDO GASPARIAN

Mais uma vez se cogita de institucionalizar rrecanisros que possibili
tem ao poder público oobrar mais 1Irpostos. E, CXJID senpre, sobre renda e proven=
tos, a indicar, navarrente, que os assalariados continuarão penalizados dada a
facilidade de cobrança na fonte e de pressões sobre a fonte pagadora eba proven
tos.

§ 12 - A base de cálculo do 1mposto de que trata o item

111 co~preenderá o montante pago pelo adqu1rente, inclu1~

do acréscimos f1nance1ros ( l3,V).

JUSTIFICAÇÃO

O 1mposto sobre mercador1as e serv1ços deve incid1r sobre o valor

total pago pelo adquirente. Ora, a venda a consumidores finais,
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através de cred1ár10s, de cartões de créd1to e de f1nance1ras, tém

ensejado um permane~te.desv10 da base de tr1butação dos Estados pa

ra a Un1ão, tendo em vista o d1ferenc1al de aliquotas entre o 1mpo~

to estadual e o 1mposto sobre ooerações f1nanceiras.
Aliãs, tal s1tuação tem prop1c1ado uma série de d1scussões jud1c1a1s.

A med1da proposta visa def1nir'0 exato alcance de um e de outro 1m 

posto.
Por outro lado, a proposição ~1ria corrig1r uma flagrante 1nJust1ça 
hoje eX1stente, pois grandes empresas, dada sua expressão econôm1ca
-financeira, tém cond1ções de instituir empresas de crédito e finan

ciamento subsidiárias, retirando d~ 1ncidéncia do imposto estadual

parte do preço de venda, ao passo que o pequeno empresãr10 não dis
põe de tal mecanismo, sofrendo, portanto, a tributação 1ntegral do i~

posto sobre mercador1as:

Ass1m, mantida a redação do AnteproJeto,. como f1car1am todas

as isenções concedidas ao final de um governo?

Por outro lado, a redação relativa ao § l~ prat1camente anu

la as dema1s dispos1ções do própr10 artigo, ou seja representa uma
impos1ção 1nJustif1cada ao leg1slador ordinãr10.

Os benefic10s e.incentivos f1scais sempre serão declarados

com~ necessár10s por quem deles se apropria, embora isso nem sempre
corresponc- - _a~1dade. Difícil será comprovar, ou não, objetiva

mente, a necessidade.

EMENDA 550655-7

l!l DEPlJrAIXl FEIW\NDO GASPAIW\N

fT=PAIITIDD--

PFL ,

Art. - Fica extinto o Ccx1selho M:lnetário NaciO{la1.

O próprio relator da Conissão reoonhece ser bastante aceitável a ex
tinção do Conselh:> M:netário Nacional, devido às ~tências indevidas que a
ele tem sido atriblidas. A opinião do relator coincide CX11I o claror da nação no
sentido de se extinguir esse Conselh:>.

EMENDA 550656-5
tJ DEPUTADO AlUlALDO PRIETO

f!J
1\dite-se artigo ao anteprojeto da canissão do Sistana Tribltário, Orçcrnento e Fi
nanças.

m----------------Tlno'oluulrlcAçlo----------------_,

De-se nova redação ao "caput" do art. 12 e ao seu § 19:

"Art. 12 - Disposição legal que conceda isenção ou benefício

fiscal terá seus efeitos avaliados pelo Poder Legislativo compete~

te, durante o primeirQ ano de cada legislatura."

"§ 19 - Caso a manutenção da isenção ou benefício seJa tida

como necessária e houver capacidade finance1ra da entidade tributan

te para suportã-la, a norma legal será renovada, parcial ou total

mente. 11

.!J
r:1---------------- TlITO/olU.'.'ltlocio-----------------;

JUSTI FICAÇA0

A dispos1ção constante do Anteprojeto viDia agravar, infust1

ficadamente, a atual situação pots, de fato, tornar1a 1rrevogáve1s

todos os benefíc10s v1gentes, durante quatro anos.

Alerta-se, também, para o fato de as isenções e os benefíc10s
concedidos ao final. de um governo só poderem ser revogados, de acor
do com o Anteprojeto, aO f1nal do mandato do seu sucessor.

Quanto ao § 19, os benefícios sempre serão declarados como

necessár10s por quem deles se apropr1a, o que nem sempre corresponde

à.realidade. D1fíC11 será comprovar ou não, obJetivamente, a neces
s1dade. Esse impasse somente será resolvido se também for levado em

consideração a s1tuação financeira da enti~ade-tr1butanteo~ja.

a capacidade de concessão e/ou manutenção dos benefic10s e incenti

vos.

EMENDA 550654-9
[!1 DEPUTADO ARNALDO PRIETO

r.".---------- 'L.....1l10/COIlII.lo/.u.CO.I..io---- --,

omissão do Sistema Tributário, Orço e Finanças
m T1a'O',IUITI'luCi.o -,

De-se nova redação ao "caput" do art. 12 e suprima-se seu §

19, rdnumerando-se os parágrafos segu1ntes:
"Art. 12 - Disposição legal que conceda 1senção ou benefício

fiscal de qualquer espécie terá seus efeitos avaliados· pelo Poder

Legislat~vo competente, durante o primeiro ano de pada legislatura~

r':"1,-----:,------ PllllAIIIO/collln.i.o/auac:olllluio- ,

I COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Dl::-SE NOVA REDAÇÃO A AL!NEA "c" do INCISO III DO ART.79:

"c) antes de decorr1dos noventa dias da publicação da respeE

tiva lei tI

JUSTIFICAÇÃO

Os impostos devem estar sujeitas à observância minima

de um prazo para a sua v1gênc1a. Ass1m, o 1mposto sobre o patr1

mõn10, renda ouproventos, além f1car jung1do aos pr1ncipios • da
legalidade ~ da anterior1dade deve obedecer um prazo min1mo - 90, ,
d1as - para a sua v1gência. Tal c1rcunstânc1a dá aos contr1buin -

tes razoável garant1a no sentido de não lhes ser atr1buida tr1bu

ta,ão de um momento para outro sem as devidas cautelas de previ-

são. Por outro Lado', o chamado prancIpao da anuaLadade que no

momento se restr1nge a 1nst1tu1ção ou majoração de tributos no

ano anter10r a sua v1gência, ainda que seja no dia 31 de dezembro,

sofre uma alteração conce~tual, porém, com ma1S eficiênc~a aos

objet1vos de sua 1nst1tu1ção -- dar aos contribu1ntes um prazo mI
n1mo para a sua adequação aos novos ditames tributãrios sem embar
go de suas necessidades e programações.

PlU".IO/cOIllII.io/aulcoIllIUio----- _

~ DO SI'mIA 'mJ:II1É\lUO,~ E FINlINÇAS

m---------------- ,.UlO/.au'll'~~i.O-----_----_-----_,

EMENDA ADITIVA
JUSTIFICACAo

A redação do Anteprojeto agrava significat1vamente a situa

ção atual pois, na prática, torna irrevogáveis durante quatro anos,
todos os beneficios concedidos.

Acrescentar ao artigo 49 os parágrafos 19 e 29 seguintes:

w§ 19. Sem prejuizo das atribuições do Tribunal de

Contas da União, poderá o Congresso Nacional, em sessão conjunt~
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de seus membros, determinar a realização de auditoria externa em
qualquer entidade de administração pública indireta".

JUSTIFICATIVA

"§ 29. A auditoria prevista no parágrafo anterior s~

rá realizada por pessoa jurIdica de direito privado, de comprov~

da capacidade técnica e idoneidade financeira, escolhida mediante·
procedimento licitãtorio sob a responsabilidade da Mesa do Sen~

do Federal".

A escasseZ de recursos com que se defrontall os Estados e
MJ,icípios re~lama P~ovidências urgente~ para remediá-la.

Não se trata de matéria de conveniência, m3S de necessidade
e premente.

JUSTIFICATIVA

Visam estes dispositivos a ensejar um controle especIfico
por parte do Congresso Nacional da situação financeira e econ§
mica das entidades de administração indireta, inclusive ao ângu
lo da probidade e eficiência administrativas, em aspectos que
escapam ao controle geralmente formal exercido pelo Tribunal de
Contas da União.

EMENDA 580660-3
l: sumo SESSIM

r.-r--------- .LI••"lo/c:O ..I'.lo/.u.eOlll.Jio--- ~

• COMISS!O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

r;r---------------- TUTO/.lVIT.'lCaçÃD----- --,

Art. 15, Parágrafo 99. inciso 11, ~

Su?rima-se a ex~ressão:

" ••• combustiveis lIquidos e gasosos••• "

JUSTIFICATIVA:

DO SISTEMA TRIBUTAqIO,ORÇA~ENTO E FIN~~;AS

&\ITOII- _

. Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Consignações (anterior
ã E.C. n9 18/64) os Estados cobravam esse imposto sob~e as 0?8

rações com combustiveis liquidos,egasosos; portanto, existe ex
periência acumulada acerca de tal imposição, que historicamente
pertencia aos Estados.

Além disso, os combustiveis lIquidos e gasosos são mercadorias
como outras quaisquer, de modo que a regulamentação da prática im
positiva não exigirá esforço de adaptação, quando compa~ada com o
sistema vigente.

Cabe considerar, ademais, que a produção dessas matérias se

acha largamente disseminada pelas diversas unidades da Federação.

N~o parece, assim, que haja motivo que justifique a não-inci
dência do tributo mercantil estadual nas operações entre Estados ,

privando os produtores de receita legItima, agravada a cerda com

a regra de " manutenção do crédito referente âs operações anterio
res".

Ao que narece, misturaram-se coisas diversas, que não tol~

ram a pretendida assemelhação.
A negociação de energia elétrica, como base de imoosigão '

pelo imposto estadual de vendas ma~cantis. é uma novidade marca~

te, que provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação
apropriada.

pazeoerazoável, assim, que se queira afastar a incidência'
do tributo estadual nas oDerações que envolvam mais de um Estado
tanto mais que -8 produção de energia elet~ica é, atualmente, co~

centrada em grandes unidades de geração,-localizadas em alguns I

Estados, grandes exportadores desse bem.

Já no tocante aos combustiveis líquidos e gasosos, o Dan~

rama é totalmente diverso.

Art. 27

,---------- I'LUAlllO/c:OIlU..io/.u.COIl.llio----------

tJCOMISSXO DO SISTEMA TRIBtJTlRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

EMENDA 580661-1
e? SIMRO SESSIM

r:'T--------------- nno/oluul''',,;lo------ --,

au'oll---- ~

JUSTIFICAÇÃO

Fazer consta na ConstJ.tuição que é vedado"imprimir a trJ.bu

to efeito de confisco" é completamente supérfluo e até contradJ.

tórJ.o com aspectos conceJ.tuaJ.s de imposto. Tal vedação ensejará
demandas infindáveJ.s quando se tratar de uma execução f~rçada,por

pa~te do sujeito ativo, no sentido de carrear aos cofres pUblicos

receJ.tas de J.mpostos.
Por outro lado a vedação " estabelecer privJ.légio de natut~

za processual para a Fazenda PUblica em detrimento de contrJ.buJ.n
te", além de dúbJ.a, fere uma garantia que visa asseguarar ao Poder

TrJ.butante busca~ privJ.legJ.adarnente os recursos devidos em nome d
1~teresse púb11co. Além do mais, à con~t1tu1Ção reservam-se 1nstr

mentos mais gerais e abrangentes e, conseq6entemente, duradouros.

O dJ.spositJ.vo é limJ.tativo ao poder de tributar.

SUPRIMA-SE OS INCISOS IV e V DO ARTIGO 79:

'LC".lllO/cOMIUio/'UIl:OIIIllJlI10 ~OATA~

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBtJT1\RIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS [v9t O~J

Dê-se ao parágrafo 12 e I do art. ~7 do Substitutivo do Re
lator a seguinte redação:

§ 12. O disposto neste artigo não se aplica ao Fundo de Pa~

ticipaçã~ dos Estad~; e do Distrito Fed~ral e do FundQ d~ Participa
ção dos MJnicípios, cuja vigência será re~idd pelas seguintes normas:

EMENDA 580659-0
~ SIMRO SESSIM

..--.--------- PLUAllIO/c;OWlssio/IUICO.. ISSÁD---- -,

o-T--------------- TIITOIJUSTlrlcA;Ão---- --,

:EMENDA 580658·1
aufoa--------------

J
~.PF'L""Il)O~f? DEPUTADO ARNALDO PRIETO . C Pl ~

.- Os critérios de participação previsos na legislação atual
serão mantidos em 1988, aplicando-se, nesse exercício, respe~tivame~

te. 05 percentuais de de2es~eis pOr cento e vinte por cento, sobre o
produto da arrecadação dos impostos injicados nos itens 111 e IV do
artigo 12.

Dê-se ao art. 27 do Substitutivo do Relator, a seguinte red~

ção:

" Art. 27 - O Sistema Tributãrid de que trata esta Constitui

ção entrará em vigor 150 dias a contar de sua promuigação, vigor~

do até o final desse prazo, o Sistema Tributário ora substituldo".
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JUSTIFICATIVA:

A escassez de recursos com que se defrontam Estados e MunicI
pios é pUblica e notória.

Leia-se:

por eles, suas autarquias, empresas pÚblicas e funda-

ções.·

e premente.

1":"1---------------- TUTC>'"'UIT.'lCaCio --,

JUSTIFICATIVA:

De acordo com o Art. 18, pertence aos Estados e ao Distri

to Federal o imposto de renda que incide, na fonte, sobre os
rendimentos pagos por essas entidades e suas autarquias.

Por uma questão de coerência, é razoável estender o pre

ceito aos rendimentos pagos também por suas empresas pUblicas
e fundações, reforçando-se, com essa providência, as finanças
estaduais e a do Distrito Federal.

t justo esse critério de repartição de vendas, que vincula
ao Estado-membro a receita tributária que este contribuiu para

gerar.

EMENDA 550665-4'
@ SIM~O SESSIM

cujo pri!!.
beneficio

AUTOIl- _

Assim, quanto antes entrar em vigor o novo Sistema,
cipal objetivo é redistribuir as fontes impositivas, em
de Estados, e MunicIoios melhor oara eles.

Não se trata d~ matéria de conveniência, mas de necessidade •

Volta-se, pelo menos, à proDOsição contida no Anteprojeto da

Subcomissão de Tributos, Parto Distrib. das Receitas (art. 24).

Inclua-se,onde couber, na seção IV do capItulo I do ~ubstit~

tivo do Relator:

EMENDA 550662-0
e? SIM~O SESSIM

r:lr---------- 'UIll.llIIO/c:OIfI.llo/.u.co.".iG, ~

COMISSXO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS,

• Art - Na cobranga judicial de seus créditos, os Estados
e o Distrito Federal serão representados Dela respectiva Procura
doria Geral do Estado e do Distrito Federal',

JUSTIFICATIVA:

O SUbstitutivo do Relator entendeu conveniente definir'maté
ria de natureza infra-constitucional, atinente à organização de
serviços da União.

Nesse caso, parece de todo conveniente, também, traçar nor
mas sobre o assunto quanto aos Estados e ao Distrito Federal, pr~

pondo-se manter o sistema vigente na maioria deles, que vem prod~

zindo bons resultados.

""' TIITO',IUlflrK:AI;io----------------...,

Art. 13, 11

Dê-se ao item 11 do art. 13 do Substitutivo do ~lator, a se
guinte redação:

• 11 - exoortação, para o Exterior, de produtqs nacionais ou
nacionalizados;'

JUSTIFICATIVA:

Sabe-se que, principalmente sob aspecto econômico, o que um
Estado vende para destinatário situado fora de seu 'território, re
cebe o tratamento de • exportação '. Assim, o termo oferece um se~.

tido equivoco, convindo explicita-lo para afastar possiveis dúvi -.
das.

1':1r---------- 'L..a..lo/COIlI,.lo/.II.CD.I••lo------- ~

• COMISSXO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E 'FINANÇAS.

EMENDA 550663-8
~ SIM~O SI'"SSIM

aUTOJl'- _

No texto da E.C. n9 1/69 a qualificação vem expres~a, e assim
figurava no anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Parto Distrib.
das Receitas.

Falar-se ~ 'exportação, oara o Exterior· (ou·oara o estran
geiro", se se preferir) não é uma redundância, como pode ter pare..

cido.
1":"I----------------TlnO/olUITI'ICAClo------ --,

SII4~O SESSIM

l!1 'LIU",o/cIUUlllo/.UIICO•. ldo ] .J:!T::"""'''T''~CCOMISslO DO SISTEMA TRIBUTARIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS. C09t 06j8~

EMENDA 550666-2w -_aun.e
•••• das operaçóes relativas à circulação de mercadorias e ••• •

JUSTIFICATIVA:

Art. 15, § 11, Inciso 11, letra §

Suprima-se. a exoressão

rnr-- TlJlTO/olUITI'ICaCio --,

por eles ou suas autarquias.'

W 'L ....JlIO/COIlI••io/.u.COIU..i.o ~D&T..---,

[- COMISSXO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS. ) Cou06J8IJ

JUSTIFICATIVA:

São notórios os abusos que se praticam à sombra da generosa im~

nidade tributária assegurada às atividades religiosas, às de
educação e às assistenciais.

Conquanto seja imoortante, dadas as carências do PaIs, incenti

var as atividades altruIsticas, narece da justiça coibir even 
tuais distorções e evitar práticas de concorrência desleal com
a iniciativa econômica privada, que gera empregos e orooicia a
arrecadação de' t~ibutos. '. •

No parágrafo 29 do art. 89 do Substitutivo do Relator, onde se

lê:
" O disposto na alInea ~ do inciso 11 ••• ,·

Leia-se:

" O disposto nas alIneas ~, ~ e ~ do inciso 11 ••• ,·

Preconiza-se para os destinatários da imunidade o mesmo tratame~

to dispensado às atividades de c~~o económico em que se engajem

os órgãos do Poder PUblico.

"""...- TlITO, ..ulTl'.ca;io --,

auTOIt---------------

Na prática atual do ICM, inexistem dúvidas sobre a definição •
do local das operações, tanto por força da legislação como em de

corrência dos ajustes interestaduais, fixados ao longo dos anos.

Onde ainda existem conflitos é no tocante à tributação dos se~

viços, agora transferidos à alçada estadual.

Portanto, torna-se desnecessário regular o local das operações

relativas ã circulação de mercadorias, devendo ser excluida do te~

to essa expressão.

~

No art. 18 do Substitutivo do Relator, onde se lê:

EMENDA 550664-6
~ SIM~~ 5ESSIM
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EMENDA 550667·1
tJ DEPUTADO ARNALDO PRIETO

,- 'u...lIlO/co..... la'._COlfII110--'--- _

deral pelas perdas decorrentes da não incidéncia do imposto

de que trata o item 111 do art. 15 nas exportações para o ex
terior, bem como de outros benefícios instituídos em Lei Com
plementar nas mesmas operações.

~----------------,.uTo/"".T1'IC..C;,O----------------...... JUSTI FI CAC)l;O

Parte das perdas de receita tributãria dos Estados expor

tadores e compensada pela tributação das importações. Entretanto, o
saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses
cas~s apresenta-se como lógico e justo o ressarcime~to mediante a
cons t i t.u t câo do fundo de Ressarcimento -de 'Exportações:-

Obviamente, não se poderã exigir da União sacrifici~ em

tal nível que inviabillze a sua administração. Por isso, optou-se
em direcionar apenas parcelas de tres impostos da União. Embora os
vinte por cento (20%) relativos ã arrecadação do imposto 4e import!
ção e ã do i~posto sobre operações de credito, cámbio e seguro; so
mados ao~ cinco por cento (5%) referentes ao imposto sobre produtos

industriali~ados representem v~lores substanci~is, não ressarcem i!
telramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos. parcialmen
te a distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.

] fIT!F~.".•--:L...=:=-==:..:=.....:==-=--::..::.:::::..::..:: -'

rl.....IOIt:ou,ulo/.u-coll'..,k----- --, ~ ...,.-
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EMENDA 550670-1
tJDEPUTADO ARNALDO PRIETO

JUSTIFICAÇAO

Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto 1ndus
trializado ê extremamente amplo. Cumpre, para uma ~elhor adequacão

dos fatos à tributação, deixar a cargo de Lei Complementar a' ~ua
dehnicão.

A nova redação V1sa compensar os Estados que efet1vamente
contribuem para a obtenção dos 1nd1spensáveis saldos pOS1t1VOS na
balança comercial dp País, mas que com 1StO têm sofrido perdas na

arrecadação do tributo relat1vo ãs operações com o Exter10r.lmpõe
se, por isso, por questão de justiça, a ação da União nos termos
propostos pela nova redação, cons1derando-se que os benefíc10s re
sultantes da entrada de div1sas se espraiam sobre toda a econom1a
nac10nal e que está nas mãos da Un1ão a polít1ca cambial.

D~-SE NOVA REDAÇAo A AL!NEA na" DO ITEM 11 DO § 99 DO ART .15:

"a) sobre operações que destinem ao Exterior produtos indus •
tr1alizados, definidos em lei complementar, assegurado ao

Estado, ao Distrito Federal exportadores ressarcimento relativo às
perdas decorrentes da não incidência".

= Trno/AllTrn::-.;Ã" ......

ACRESCENTE-SE AO ART.20 O SEGUINTE ITEM:

§ 49 - Do montante refer1do no item IV do art. 19 os Estados
entregarão aos Municípios vinte e C1nco por cento, observados
os critér10S estabelecidos nos itens I e 11 do parágrafo úni
co do art. 19.

ACRESCENTE-SE NO ARTIGO 21, NO § 19 O ITEM .IV E O § 49:

IV- regular os critérios de distribuição do fundo de ressar
cimento previsto no item 111 do art. 19, de modo que o seu

montante seja distribuido proporcionalmente à perda de cada
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum participan- I
te receber menos que cinco décimos por cento e mais de quin-'
ze por cento do valor total do fundo;

Z1II- dez por cento do produto da arrecadação dos impostos da
sua competência ( art. 13) ao Fundo de Ressarc1mento dos Esta
e do Dist~ito Federal às perdas decorrentes da não incidência
do imposto de que trata o item 111 do art. 15, nas exportações
para o Exter10r, bem como de outros benefícios instituídos por
Lei Complementar;

ACRESCENTE-SE AO ART .2â O SEGUINTE lTEI1:

JUSTIFICAÇÃO

As emendas propostas visam uma harmoni~ação dos d1versos dis
positivos tendo em vista a instituição do fundo de ressarcimento
das perdas por saídas para o exterior com imun1dade. Por'outrQ lado
com as perdas são também dos municípios, a inserção dà § 49 ao art.

21 cisa corrigir tal.desvio.tributário, atribuindo-lhes participa
ção no fundo de ressarcimento.

~_--_------ --_TlalD·I"'UITI"c:.;lD----------------..,

= l'UTO/.lu'TIPlUção -,

EMENDA 550671-9
tJ DEPUTADO ARNALDO PRIETO
r.,----".------ 'LI".lllllO/cOIlI~••o/.u.COllll.I.D--- ,
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...UTOII _

111- vinte por cento dos impostos de que tratam os itens I e

V ~ cinco por cento do imposto de que trata o item IV do art!

- go 13 ao Fundo de Ressarcimento dos Estado~ e do Distrito Fe-

..ullÁlaloICo..... lo/....colu•• io--- _

COMlssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORCAMENTO E FINANÇAJ

I' I TuTo/..un.,I~"çio---------_------__,

r- Dê-se nova redação da letra na" do 1tem 11 do § 99 do art.lS:

" a) sobre operações que destinem ao exterior produtos indus
trializados, definidos em Lei Complementar, assegurado aos Estados e
Distrito Federal ressarcimento, por parte da União, relativo à dife
rença entre o valor dessas operações e o das importações tr1butadas
na unidade federativa que as promover."

..,-;,-_----:----: '~I:Ili.llIO/CO.. lSlio/.u.CCUIl..io- _.,
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EMENDA 550668-9
~ DEPUTADO ARNALDO PRIETO

JUSTIFlCAÇJl.O
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 polít1ca nac10nal, a Un1ão deve est1m~lar

aquelas unidades federat1vas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas
decorrentes.

De outra parte, em vista do mecan1smo de débitos e créditos,
inclusive nas operações interestaduais, nem sempre o Estado exporta
dor é quem se benefic1a com a renda gerada nas exportações. Ele, mu~

tas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago
em outros Estados produtores.

Em conseqfiência, há que se institu1r mecan1smo capaz de eli
m1nar essas d1stórções.

porém, as importações sobre as qua1s 1ncide o imposto repre
sentam ressarcimento natural deSsas perdas, em razão disso, o abati
mento proposto.

EMENDA 550669·7
[!J DEPUTADO ARNALDO PRIETO
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JUSTIFICAÇÃO

Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores

por suas perdas na arrecadação tributária, cabe estabelecer um
fundo especif~co para tal.

Embora essas perdas alcancem valores muito elevados,nada just~

fica que se de~xe a União desprovida dos recursos necessár~os

para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por dire 

cionãr ao fundo_de ressarc~mento -de exportações apenas dez por
cento ( 10\ ) do total das receitas dos impostos de competênci
da União, valor a~nda ~nsufic~ente para ressárc~r os Estados.

EMENDA 550674·3
(!J DEPUTADO ARNALDO PRIETO

~~__~ , ... "'Ã"lo/co ..IS.lo/.u.coau";:o----------~

• OMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTJiRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Dt-SE NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 23:

" ART.23 - Os beneficios fiscais vigentes na data da promulga
ção desta Cosntituição, dentro de noventa dias, serão avali~

dos pelo POder Legislativo competente, sendo considerados e~

tintos os que expressamente não forem convalidados".

JUSTIFICAÇÃO

§ 29 - A devolução do emprést~mo compulsório será efetuado

em dinheiro, cdjo montante corresponderá ao seu poder aqu!
sitivo real, em prazo não super~or a cinco anos, contados/

da data de sua instituição, perm~tida, mediante opção do /

contribuinte, automát1ca compensação do valor a ser devolv~

do com qualquer débito seu para com a pessoa de dire~to-pú

blico que o ~nstituir.

SEGUNDO PARAG~\FO NO ART.S9, PASSANDO O PARAGRAFO ONI~

Uma nova ordem institucional deve vir dotada de espírito ino

vador, especialmente quanto à eficiéncia e ã correção de circunstã~

cia~ danosas ao desenvolvimento e ao,bem comum. Inda mais-quando r~

~rese~te benesses para alguns em detr~mento da ma~or~a. Assim,_ é f~

damental que com o advento da nova Constit~ção tudo seJa-revisto o

mais rápido para que os fatos, as ncessiftades e posições, especial

mente no que d~z respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento

Jurid~co-instituc~onal.Se a Constitu1ção alterará toda uma estrutu

ra instituc~onal de benefic~os fiscais ( convênios, leis estaduais,
leis federa~s, leis complementares, decretos-leis), estes devem ser

imediatamente revogados ou, então, examinados, zeavaLadados pelo Poa. r
Legislativo competente.

..,..,~-------_-,l.llril,..lo/cOlml!io/.u.COIlISsio----------~
• COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

EMENDA 550675-1
l? SIMAD SES5lM

~....~'ow06J

l!.I
INCLUA-SE UM

PARA § 19:

EMENDA 550672·7
(l DEPUTADO ARNALDO PRIETO

JUSTIFICAÇÃO ~~--------------- TlKTD/"u"I'lc...çlo---------------_~

da
A falta de parâmetros para a devol~~~o pode transformar

empréstimo compulsório em verdadeiro imposto, seja por efeito

~nfla~ão, seja por prazos exageradamente longos. por outro lado,
eXist~ndo a certeza da devolução do valor arrecadado devidamente

corrigido, reduzri-se-á a natural repulsa do contribu~nte a esse

po de intervencão.

o

/
I

Dé-se ao art. 69 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:

n Art. 69 - As contribui~ões sociais, as de intervenção no doml
nio econômico e as de interesse de categorias ~rofissionais, pre
vistas nesta. Constituição, ficarão sujeitas às garantias estabele
cidas no item I e nas alíneas ~ e !!. do item III do art. 79."

JUSTIFICATIVA O Substitutivo, com felicidade, submete as con
tribuições sociais e as outras, que cita, aos princIpios da legal~

dade e da anterioridade, pe~as mestras da moderna tributação.

Dentro da mesma li~~a e para completar o disoo
sit~vo, sugere-se a aplicação, também,da norma de irretroativ1dade.

Nada mais hostil aos contribuintes do que su
jeitar à tributação atos ou fatos pretéritos, consumados antes da
vigência -da.lei que cria a imposição.

e Ejnancas

IoUTDR'---------------

~---------PL• .,aRIO/COUIUÃo/IUICIUIlUio- _

~ Comissão do Sistema Tributã'rio Ore

EMENDA 550673-5
[J DEPUTADO ARNALDO PRiETO

JUSTIFICATIVA:

r.'lr---------------- TuTotolun.'luçio------------- --..

r:-r---------- 'LU~1l10/CO..lssio/.u.COIlllISdo----------____,

• COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FIN!}.NÇAS

auTO"---------------
EMENDA 550~76-0

t? SI~AO SESSIM

Inclua-se, onde- couber, na Seção IV do Capo I do Substitu
tivo do Relator.

a Art. - A cobrança judicial do crédito tributário far-

se-à conjuntamente e E!2 rata, vedada quaiquer preferência en
tre os credores".

Não se justifica a atual preferência da União na cobrança do

crédito tributário, em detrimento dos Estados e dos Municloios
Apesar do princIpio constitucional que veda a essas pessoas
de direito pUblico estabelecer preferência em favor uma contrã

. --'- nno/"usTI'lcloÇ,i,o -,

JUSTIFICACJ\O

A redação do Anteproji!t'o restri nge-se ã nocao t r ad i ci oJ
nal de Estado, quando no tempo presente do desenvo~vimento econô
mico-social a ação tipicamente est~tal realiz~-se, igualmente, a
traves de novas formas de organização jurídic~. A redacão propos
ta adequa o Sistema Tributãrio Brasileiro ã realid~de atual.

Dê-se nova redação ao artigo 18:

"Art. 18 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da Unlão sobre a renda e prove~

tos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos p!
gos, a qualquer título, por eles ou suas autarquias, fundações e
empresas p~blicas."
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outra. a prática legislativa. sancionada pela jurisorudência •
dos Tribunais Federais. no que diz res~ito ao crédito tribut~

rio. tem desmentido o salutar princípio da paridade. Dal ente~

dermos ser çonveniente fixar na Constituição a regra da igual
dade nesse aspecto particular do direito tributário.

fundações. reforçando-se. com essa providência. as finanças
municípais.

~ justo esse critério de repartição de rendas. que vincula
aO municlp10 a receita tributária que este contr1buiu para ge

rar.

~_--_-__-_---_-__ TlxTo/"unlflcaç;,o------------------,

l"l,lN.uuo/COIlI:lISilllISUICOIlISslo

pu COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS

AUTOll---------------
EMENDA 550680-8
tJ SIMAO SESSIM

r;-r----------------TU.TOI.1USTlnc..çi<t--------------__-,

EMENDA 550677·8
~ SHIAo SC::SSIM

r:'lr---------- 'LI ...."lO/co .. ISsio'.u.collflniD- --,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS.

Suprima-se o item V do art. 79 do Substitutivo do Relator.

JUSTIFICATIVA O dispositivo rompe tradição secular de nosso

direito e inviabiliza a cobrança da Olvida Ativa7 estimulando
os contribuintes faltosos. O que hoje se chama de " orivilégios
da Fazenda PUblica n são meros exnedientes nráticos destinados

a superar dificuldades burocráticas e a natural lentidão da má
quina estatal. no sentido de cobrar seus créd1tos.

I - No art. 12 do Substitutivo do Relator. onde se lê:

II Disoosl.ção legal que conceda isenção .... ! "

Leia~:

• Ato que conceda isenção ••• •

11 - No parágrafo 19 do art. 12. onde se lê:
•••• a norma legal será renovada'

Leia-se:

• . .... O ato será renovado 11 ..

Leia-se:

Disposição de legislação vigente. concessiva ••• "

n Ato concessivo ..• "

111 - No art. 23 onde se lê

.lL..."IO/CO.. ISdo/IUICOllfIUio- --,

• COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIa. ORÇMlENTO E FINANÇAS

EMENDA 550678·6
1: SHlAO SESSIM

r:t-- TClTo/"uSTlrlcAçÃ,o --,

Suprima-se os incisos 11 e 111 do parágrafo 19 e o parágrafo

39 do art. 21 do Substitutivo do Relator.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA:

Constitui salutar inovação. a idéia dé forçar a períodica

e eventual casS"ação---dos benefioOs fiscais. cuja tendência a or5?

liferar é be~ conhecida entre nós.

~__- -_-_----_TlnO"'uSTu·lCac;b------------------,

'LC.... IlI0/COluulo/aUICOYISsio------------,

• COIUSSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINA.."ÇAS.

Entretanto. a refência a • disoosição legal" restringe
muito o aicance da norma, pais há d1versos casos de concessão •
de isenções e benefic10s fiscais mediante outros mecanismos(de~

pach~ de autoridade. convênios interestaduais}.

Permanece. ainda. a possibilidade de criarem-se artif1

cios para fugir ao alcance do dispositivo.

AUTOll---------------,
EMENDA 550681·6
(:J SIMIlO SESSIM

A armadura legal que hoje gove~a a distribuição de partici

pações a Estüdos e Municlpios só não funciona satisfatoriamente'
quando interfere~ injusções politicas ou financeiras.

O dispositivo nrocosto. através da criação do Conselho de
Representantes dos Estado~ e da ingerência do Tribunal 'de Contas
v~rá contribuir para a excessiva ~wrocratização de um procedime~

to que hoje se apresenta razoavelmente expedito.

Não há porque muda-lo para out~o que certamente acarreta~á '
delongas e demoras. ao contrário do que certamente se pretendeu.

A interferência do Tribunal de Contas já tinha sido afastada

com proveito para os Estados. por iniciativa do ex-Ministro He
lio Beltrão. Não se vê motivo para retroceder a uma orática já
abolida por inconveniente e desnecessária.

Art. 15. parágrafo 99. inciso 11. ~

EMENDA 550679·4
~ SIMIlO SESSIM

r.I---------- 'LU..."'o/COilllUlo/IUICOllfISllÃO- -,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS.

1":'1---------------- Tl1lTO/~unl'le..;.o---__---_-_-----..,

No inciso I do art. 19 do Substitut1vo do Relator. onde se
lê:

por eles ou suas autarquias;'

~:

por eles. suas autarquias. empresas pÚblicas e fund~

ções,'

JUSTIFICATIVA:

De acordo com o art. 19, I. pertence aos municlpios o impo~

to de renda que incide. na fonte. sobre os rendimêntos pagos
por eles e suas autarquias.

Por uma questão de coerência. é razoãvel estender O precei
to aos rendimentos pagos também por suas empresas pUblicas e

S~prima-se a expressão:

•••• cOlnbustiveis lIquidos e gasosos .....

JUSTIFICATIVA:

Ao que narece. misturaram-se coisas diversas. q~e não tol~

raro a pretendida assemelhação.
A negociação de energia elétrica. como base de i~nosição •

pelo imposto estadual de vendas marcantis. é uma novidade marca~

te. que provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação

apropriada ..

Parncerazoável. assim. que se queira a#astar a incidência'
do tributo estadual nas operações que envolvam mais de um Estado
tanto mais que a produção de energia eletrica é. atualmente. co~

centrada em grandes unidades de geração. localizad~s em alguns •

Estados, grandes exportadores desse bem.

Já no tocante aos combustiveis líquidos e gasosos. o Dan~

rama é totalmente d1verso.

Ao tempo do Imposto sobre Vendas e Consignações (anterior
à E.C. n9 18/64) os Estados cobravam esse imposto sobre as ooe-
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rações com combustiveis liquidos,~gasosos; ~ortanto, existe ex
periencia acumulada acerca de tal imoosição, que historicamente
pertencia aos Estados.

Além disso, os combustiveis líquidos e gasosos são mercadorias
como outras quaisquer, de modo que a regulamentação da prática im
positiva não exigirá esforço de adaptação, quando comparada com o
sistema vigente.

Cabe considerar, ademais, que a produção dessas matérias se

acha largamente disseminada pelas diversas unidades da Federação.

N~o parece, assim, que haja motivo que justifique a não-inci 
dência do tributo mercantil estadual nas ooerações entre Estados ,
privando os orodutores de rece1ta legítima, agravada a nerda com

a regra de " manutenção do créd1to referente às operações anterio
res".

DEPUTADO CONSTITUINTE HELIO r~,~NHJ1ES

,..",...---------- "L~NÂIUO/CONISSi.o/su.COMI3Sio-- _

'COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇA~ENTO E FINANÇAS

r.1----------------1ltITO/olUSTIFleAçÃO _,

Inclua-se no Substitutivo o Artigo:

"Art.- Do produto de arrecadação do Imposto sobre Minrais (LU.M.)
berá 10% (dez por cento) à união, 20% (vinte por cento) aos Estados,
Distrito Federal e Territórios e 70% (Setenta por cento) ao Munjcípio

cujo território houver sido extraído i mi~eral produtor da receIta".

"111- nas operações e prestações interestaduais a alíquota in

terestadual corresponderá sempre à parcela do tr1buto atribuída ao
Estado de or1gem, cabendo ao Estado de destino a tributação da dife

rença resultante da aplicaçáo da alíquota interna;
"IV - nas operações e prestações 1nterestaduais realizadas di

retamente para consum1dor final e em outras indicadas em Lei Compl~

mentar, será aplicada, para efeitos de cobrança dõ'imposto"a alíqu~

ta J.nterna. tt

"h) discip11nar a aplicaçã"a de' alíquotas nas operações e pres
tações interestadua1s."

JUSTIFICAÇÁO

A redação do AnteprOJeto exclu1 o Estado de destino de 1núm
operações l.nterestaduais-, t.a a s como vendas diretamente para consumi

dor final, compras rea11zadas por ~ontribuintes de mercadorias para

uso ou consumo próprl.~, compras realizadas ar entidades overnamcn-
overnamentais não contribu1ntes do_!~posto.

Ora, é de fundamental 1mportância a participação'do Estado con

sumidor ~ todas ~ operações interestaduais, do contrário estar~se

-,consagrando uma d1scr1m1nação totalmente 1nadequada.

De fato, no próprio Anteprojeto, o art1go nll 11 veda aos Esta
os e ao Distrito Federal estabelecer dif~rença tr1butária entre bens

serviços em razão de sua procedênc1a ou dest1Ro. Pois bem, as dis

oS1ções agora emendadas conflitavam abertamente com esse pr1ncípio,

o perm1tir uma tributaçáo reduzida em d1versas operações e pr~sta

ções com mercadorias e servi~os oriundos de outros Estados, em detri

ento daqueles produz1dos dentro de suas fronteiras.
As emendas dos dema1s 1tens representam uma adequaçáo das dis

osições cosntantes dos §§ 69 e 711 do Anteprojeto, além de se prever

d1sciplinamento, V1a Lei Complementar, da aplicação'das alíquotas

as operações e ~restações l.nterestadua1S.

JUSTIlFICATIVA

r':"l---------------- TI::no/olu'TI'l~Aeio-----_-----------,

No art. 15, de-se nova redação ao § 611 e ã alínea "h" do item
11 do § 11, supr1ma-se o § 711 e renumere-se os segu1ntes:

"§ 611 - Em relaçáo ao 1mposto de que trata o item 111:

"I resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços de
seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações interestaduais e de exportaçáo;

"11 - nas operações e prestações internas, salvo deliberação
em contrário dos Estados e do D1str1to Federal, nos termos do d1spo~

to na alínea "g" do a t.em 11 do § 11, nenhuma unidade da Federa,ção e~

tabelecerá, d1reta ou 1nd1retamente, alíquota inferior às que o Sena
do do Federal fixar para as 1nterestadua1s;

EMENDA 550684-t
f? DEPUTADO ARNALDO PRIETO

,..,, ft.TOl,.lunlrlul;ÃIl----------------_,

Dê-se nova redação ao § 69, ao item II do § 11, suprima-se

o § 79 e renumere-se os seguintes, t~ do art. 15:

"§ 69 - As alíquotas internas e de exportação de que trata

o item 111 serão fixadas pelo Senado Federal e serão uniformes em

todo o terr1tõr10 nacional. Nas operações e prestações 1nteresta

duais a alíquota será repartida entre os Estados de origem e de des

tino. ~I

"11 - quanto ao imposto de que trata O i tem 111:

"a) regular a forma como,mediante deliberação dos Estados e

do D1strito Federal, isenções, incentivos e benefíc10s fisca1s terão

sua concessão autorizada;

"b) da s c.í.pLí.nax a aplicação das alíquotas em operações e pres

tações 1nterestaduais e a respectiva repart1ção entre os Estados de

origem e destino;

"c) dispor como, mediante deliberação dos Estados e do Dis

trito Federal, reg~onalmente, definirão mercadorias e se7viços que

estarão sUJe1tos às alíquotas fixadas."

r:1r---------- PLlIIfAAIO/CIUIl',io/.uacOIlllI',io------------,

• Comissão do Sistema Tributário, Orço e Finanças

JUSTIFICAÇÃO

A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios:

1. participação do Estado de destino ~ todas ~ operacões ~

prestações interestaduais;

2. uniformidade de alíquotas em todo o terr1tõrio nacional
Cp. ex., alta, média e baixa);

3~ def1n1ção dos conJuntos de mercadorias e serv1ços sUJe1
tos àquelas alíquotas pelos Estados, de forma coleg1ada e regional;

4. maior autonomia para os Estados e Distrito Federal conce-

f
nce de r em isenções e demais benefícios fisca1s, órgão colegiado dos

stados apenas os autoz'Lz azaa afim de evitar guerras fiscais.

Com efeito, de acordo com a sistemática atual; mant1da pelo

teproJeto, todos os Estados não industrializados sofrem significa

ivas perdas, pois:

A atual Constituição já dispõe de 10% (dez por cento) do
produto da arrecadação sobre minerais serão da Uniã e que os restan

90% (noventa por cento) serão destinados aos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios.

O texto constitucional vem regulamentado pelo Oecreto
de 21 de Outubro de 1969, no seu artigo 13, no qual a distribuição da

receita sobre os minerais privilegia muito mais o Estado, Distrito Fe
deral e os Territórios; colocando o Município produtor numa posição e~

tremamente injusta e discriminatória .

O certo é que os Municípios produtores de minerais e aqui
podemos citar como exemplo Cachoeiro de Itapemirim, Sul do estado do
Espírito Santo, (maior produtor de mármore do País) são diretamente
posáveis pelos problemas de infra-estrutura e tantos outros que decor
rem desta atividade econômica.

Se no Município é extraído o minaral nada mais justo do
qJe destinar-lhe maior parcela na distribuição deste tributo,corrigin

do-se uma injustiça que vem perdurando ao longo dos anos.

Comissão do S~stema Tributár10, Orç. e F1nanças

EMENDA 550683-2
[! DEPUTADO ARNALDO PRIETO

r:,,...---------- I'LllllalIlO/cON.'llo/IUICOIlI:UÃO- ,
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JUSTIFICATIVA

r='AIlTIDO------,
• PFL J

f'l.~lII..NO'COlllssio/.u.cOIn.,M I
Cvmiss§o do Sistema Tributário, Orçamentu e Finanças

A norma correta que se ajusta a tradiç§u brasileira, já foi
incluída ho Art. 32 , inciso XIX, letra X, do gubstitutivo da
Comiss§o de Soberania e dos Oireitos e Garan~ias do Homem e
da Mulher.

Suprimy-se a alínea ~b· do artigo 72.

lhante vIcio. A mudança de redação compatibiliza os dois impos
tos completando-os racional e tecnicamente.

P;oposta de emenda ao Substitutivo do relator da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamentu e Finanças

.~A_550~7-5
~. ARNALDO PRIETO

- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de

Estado;

- nas compras de fora do Estado, por contribu1ntes, mas de
rcadorias destinadas ao uso e consumo e, até, ao ativo f1XO;

- nas compras governamentais, inclusive de municIpios~ reali
fora do Estado; e

- nas operações interestaduais em que a etapa seguinte não é
ributada

2 Estado de destino não participa ~ tr1butação.

Por outro lado, do ponto de vista da adm1nistração tr1butária

princ1palmente, do ponto de vista do contribuinte, o estabelecimen

o de variadas alIquotas, t~lvez difer~ntes em cada Estado, torn~e

mposto mU1to mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta v!

a reduzir O núméro de alIquotas e ~ornã-las uniformes, apesar de pc
erem variar, de região para região: as mercadorias que a elas esta
ão suje1tas.

Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para

s EStados, porém,.através da cooperação e participação, por isso a

ransformação das deliberações colegiadas de impositivas para autori
ativas. Todos os benefIcios, portanto, serão concedidos por le1 esta

Su ere-se I também, a su ressãc das letras na 1i a flf 11, di

~r----------.Ll:lfi.IIIO/cOMIS.1Q/.u.COIU••ÃO -r

Esta proposta visa abrir um debate conclusivo em torno da
aplicaç~o da massa de poupança interna captada no paIs, quer pelas

cadernetas de poupança; independentemente de sua denominação, quer
pelas diversas outras formas de captação hoje existentes no sistema
financeiro.

JUSTIFICAÇÃO

"Art. A poupança interna captada pelo Sistema Fi
nanceiro Nacional deve ser utilizada unicamente nõ'Setor

Habitacional e no fomento do Setor Produtivo."

Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional, onde
couber, o seguinte dispositivo:

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550688-3
f= Constituinte DOMINGOS JUVENIL

1':"Ir----------------TUTO/oIUSl'l'lC&çia--- .,

AUTOIll--- _

~

Proposta de Emenda ao Substutivo do Relator da Comissão V - do Sist~

ma Tributário, Orçamento e Finanças.

Art. 62 - A Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá

inclusive, sobre:

I - a autorização para o funcionamento das institu1ções
financeiras, bem como dos estabelecimentos de seguro

e previdências tendo em vista especialmente assegurar
condições de concorrência e competividade no mercado
financeiro.

11 ••••••••

111 - ••••••-.

IV-

'-- J F7;~".~

J
~••T.-;;:;-J

'-- -' fo9t06J'l7~
E!J .u....., •• w...lolcu•••w..d.

• CXMISSÃO V - 00 SISTEMA TRIBllTJIRIo, 0RÇAMEN.r0 E FnwçAS

E/'t'IENDA 550685-9
(lOEPUTADO ARNALDO PRIETO

§ 19 - Suprima-se

JUSTIFICATIVA

Direcionar essa poupança para ~ setor habitacional e para
o setor produtivo, sob um plano criterioso e~justo, haverá de contr!

buir para o desenvolvimento nacional, assim como, e em conseqüência,
diminuir as diferenças sociais tão combatidas, porque tão gritantes.

E/'t'IENDA 550686-7

Inclua-se n~ S~bstitutivo os p,rã~rafos:

"Parágrafo - Nas oper açõe s d~ crédito par a.,teclpaçll'J
de receita para Estados e HJnicipios, o sistem, financeiro reduzi
rá a taxa de juros vigente no mercado em 50% (cinquenta por cento)".

"Parágrafo - Para contrair ~ empréstimo p~r a.,teclp3
ção de receita o G~,ernador o~ o Prefeito de~erá previa~e~te ju,tl
ficar a finalid3de social o~ o interesse público releva~te p3ra q~~

se destina a operaçã~".

~ .LINA"IO/CClNlssia/sV'CIUIISsio

SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINAN;AS

EMENDA 550689-1
P: DEPUTAOD CONSTITUINTE HELIO ~~NHA~S

1':"I------------ TUTO'"lUSTI'ICat;io --,

r
o imposto

instituir
o artigo

A competência municipal para instituir

mencionado no inciso 11, inclui a dots estados para

e cobrar na mesma oreração, o imposto de que trata
15, inciso tIl.

Deputado Constituinte Arnaldo Prieto

Trata-se de gerar condições saudáveis de concorrência no

mercado financeiro evitando a criação de numero indiscrim1nado de
instituições sem condiç~es de vi·abilidade.

r.r-------------- AUTOII--- --,

1:"1---------------- TlaTotolUJTI'ICACi o----- --,

Emenda ao Substitutivo
Dê-se ao § 19 do Art. 16 a seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICATIVA

~ A bitributação ê violência à economia e agressão

ao direito. No Estado Federal inexiste justificativa para seMe-

Se o Governo Federal m,nifesta sempre preocu~a;ão com
, . medldas de estimulo hs atlvid3d~s produtivas do Pais, seja d~ setor
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DEP~TAOO CONSTITUINTE HELIO MANHAES

COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Inclua-se no Suostitutivo o parágrafo:

t o que pretende esta proposta. Diante do elevado intere~

se para o progresso sócio-econômico da Amazônia, esperamos que mere-
ça O apoio dos ilustres pares Constituintes. '

El't'lENDA 550692-1

t7T--------- 'L.lNAIUO/c:Olill.ts.io/luleOllluÃo-----------,

r.r--------------- frIlTO/.autT1"C6ÇÁO-----------------,

= &UTOllt --,

agrícola, indJstrial ou das micros, pequ~nas e ~édlas e~pres3s, ado
ta,dJ linh3s esp~ciais d~ fina,ciamento junto ao sistema financeiro
pGblico e privadJ, é im~~ssivel co'tin~ar os Estadas ~ MJnlcipios
p3ga,da taxas vigentes n~ ~ercadJ s~~ nenhum favorecimen.o.

Afin3l, o interess~ público e social está presente n~3

e~préstimos por a'tecip3çã~ d~ receita, qlJe tem por gara,tla os fu~

dJS públicos, e se destina~ inv3riavelme~te p3ra atender a situações
emerge~ciais de dificuldade finl,=eira no cu~primento de compromis
sos inadlávais.

Eis' a ra-zão primordial porque é pr ec í so apo í a r uma m~

dida em favor das Governajares e Prefeitos neste tipo de ooeraçáo
de crédito.

~---------------·r:ITO/.,lUST...Ie-;io-------- -,

EMENDA 580690-5
f!J aUTO.

: DEPUTAOO CONSTITUINTE tRIO MIW-i::tES

W IlLIII...,o/eOIlI!lio/SUICOIIISlio

C-COMISSAD DO ~ISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

~".TIDO~

MB

·Parágrafo - Nos financiamentos para a aquisição de eQuip
mentos rodoviários e de limp~za p~blica, os Estados e Municípios serã
beneficiados com a redução de 50% (cinquenta por cento), e~ relação
taxa de juros vigente nJ mercado financeiro".

JUSTIFICAT IVA:

Inclua-se no Suostitutivo o artigo:

~Art. Será concedid~ uma redução de 50% (cinquenta por cento
do IPI (Imposto sobre produtos industrializados) a Estados e Municípios
na aquisição de equipamentos rodoviários e de limpeza p~blica".

JUSTIFICATIVA:

E inadimissíveis que os Governos dos Estados e Prefeitura
Municipais continuem pagando taxas de juros vigentes no mercados finan
ceiros no mesno nível das. operações que rotineiramente são realizada
com pessoas físicas e as empresas.

Faz-se necessároa uma m~dida de apoio no sentidJ de
tar os Prefeitos e os üovernadores na busca de meios para melhor
os seus programas de trabalho.

DePUTAOO CONSTI1UINTE HELIO MANHAES

COMISSAO DO SITEMA TRIBUTARIO OR AMENTO

"Art. - Mediante guia urica d~ recalnimento as empres3s
pagarão as SU1S oorigações sociais e traoalhistas à reoe oancáriaare
o décimJ quinto Dia útil do mês suosequente ao venoimento daqueles
compromissos, ocorrendo o desconto em folha do pe=centual de 8% (oit
por cento) referente ao empregaDo até o dia 30 oe cada mês".

"Art. Qs recursos provenientes do recolhimento previst
no artigo anterior se~ão imediatamente repassados ao danco do ~rasil,
que procederá a sua Distribuição na forml que segue : 3% (Três por c~

to), seguros de acidente de trabalho; 20% (vinte por cento), F.G.T.
(Fundo de Garantia por temp~ de Serviço); 64% (sessenta e Quatro por
cento), INPS (Instituto N3cional da Previdência Social );l3~ (treze
por cento), destinaDos a entidades e outros fins sociais e trabalhis
tas na form3 da legislação ,vigente~

A medida visa promordialmente racionalizar. o recolhimentJ
das obrigações sociais e .traoalhistas por parte Das ~mpresas, evita~

do os problemlS gerados por um calendáriu.de pagamento co~ oatas dif~

renciadas.

JUSTIFICATIVA:

Objetiva agilizar a coa rança desses triou.o, desourocra-

Inclua-se no Substitutivo os artigos:

Isto resultará ~m men~res custos nos serviços contá~eis

das empresas e permitirá ao Governo melnor fiscalizar os recursos

decorrentes dessas contribuições aos cofres públicos.
E uma unificação necessar ia, pois assim será melhor para as empr

sas e tanto melhor para o Governo.

EMENDA 550693-0

,.,.,,.- PL.U1a1ll0/c;o"'s.la/sulcOlllllio --,

,.,.., auTOilll'-- --,

1":"1---------------TUTO/,aUSTI,.CIÇ;,O,----------------,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUT!RIO OR AMENTO E FINAN AS

Muitas vezes cogitada, a medida se impõe neste momento de mu
danças como fator de apoio a Estados e Municípios.

Inclua-se.no anteprojeto do texto constitucional, onde
couber, o seguinte'dispositivo:

"Art. A União estabelecerá, mediante lei, e ex!
cutará planos pl~ianuais de desenvolvimento para a Regi
ão Norte, em que serão aplicados; anualmente e pelo prazo
de vinte anos, quantia nunca inferior a cinco por cento
da receita total ,~o Tesouro Nacional."

JUSTIFICAÇÃO

Os Estados e os Municípios, na maioria das vezes, vivem a ~
ços com sérias dificuldades para adquirir equipam~ntos rodoviários (~

toniveladoras, tratores, caminhões, etc) e para melhor organizar os
seus serviços de limpeza pública.

E obrigação do Governo F~deral criar um estímulo para atende
aquela situação, o que será possí~el com a redução de 50% (cinQuent
por cento ) do IPI a ser pago nas operações de compra daqueles equip
mentos.

o dispositivo que sugerimos seja inserido nas Disposições
Çerais e Transitórias no novo texto constitucional obJetiva assegura
à Região Norte Os indispensáveis recursos financeiros, para a ~romo

ção de seu desenvolvimento.

Nossa convicção é de que ao poder pUblico cabe empreender
gastos de investimentos no sentido de reduzirem-se as d~spar~dades

de rend~ entre pessoas e regiões do Pars. t essa a situação da Re
gião Norte. Trata-se, inegavelmente, de região promissora, em face
de sua exuberante riqueza natural. Nada obstante, faz-se necessário
a atuação planificada do estacc criando efetivas condições de infr~

estrutura. Para tanto, será preci~o aplicar, na região, recursos
financeiros em montantes significativos e durante um perrodo de tem-

. po que perm~ta a maturação dos investimentos.

~----------'LU.... lO/C01uSd:O/.U.co....io -,

~--------------_'r:.TO/..uSTIrlca;lD---------------__.

El't'lENDA 580691-3

e?constituinte DOMINGOS JUVENIL
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EMENDA 550694-8r DEPUTAOO HELIO ROSAS

....~ ~ ~1r.1"'''/CO'''.'''/~o....Ão-----------,
• COMISSAO 00 SISTEMA TfÜBUTAAIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

".. T••l'O'''...".,lCaÇÃo-------------------,

Dê-se ao § 5º do artigo 15 do substitutivo da Comissão de Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:

"Art. 15. ~; .

§ 5º - O itrposto de que trata o item lI! será não r:umulativo e s~

letivo em função da essenr:ialidade das mercaoor.ias e dos serviços,
~ensando-se o que foi devido, em r-ada operação ou pres taçâc,

com o que, em relação as operações ou prestações anteriores, já
houver sido ou deva ser. efetivamente pago'!

JJSTIFICAÇIlO

A presente emenda reitera nosso ponto de vista, segundo o qual ~
ve haver diferenciação de alíquotas na cobrança do imposto sobre operações reIat ivas

à r:irr:ulação de merc:adorias, r:am o propósito maior de tornar o itrposto menos regre.!
sivo, por isso, mais justo. Na Subcomissão a nossa emenda foi ar:eita em parte, fira~

do r:amo far:ultativa a adoção da seletividade proposta.
Não vemos razão para que essa norma, indisr:utivelmente aperfeiço!

dora do STN, deixe de constar como propomos.

EMENDA 550695-6
l!J . DEPUTADO HELIO ROSAS

1":'1.----------------- T••'.,JU""lClçlo-------------------,

Suprima-se a letra "h" do item I! do § 11 do art. 15 do Substitutivo
apresentado pelo Sr. Relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finan 
ças.

JUSTIFICAÇJlO .

Não cabe à Constituição falar em "substituição tributária". Demais,
a slbstituiÇão tributária pode ocorrer em relação a qualquer tributo. Não se justi
fic:a, assim, que a matéria seja tratada no art. 15, § 11, item lI, do Substitutivo.

que mais precIsarão do apoio dos tributos arrecadados pela União

ou que precisarão de um apoio maior •

Mais prudente seria destinar à legIslação ordinária a ta-

refa de distribuir os recursos arecadados:

EMENDA 550698-1
f:. CONSTITUINTE H~LIO ROSA~ ~l

;"~..~;;J
= TUTO/.lUSTln~Aç;;o__-----------------

Adite-se ao art. 16 do Substitutivo da Comissão do
Sistema 'frl.butário, Orçamento e F~nanças, o seguinte parigra

fo:

U§ 3 g Os r-tunicípios aplicarão, a

cada ano, v~nte e Cl.nco por cento de sua rend~ tri

butária no ensino primário e na assl.stência ao m2

nar carente, esta presLada através de instituiçõc~

particulares especializadas".

JUS T I F I C A ç Ã O

As disposições constl.tucionais vigentes no que con

cerne à aplicação, pelo Munl.cípIO, de percentual de sua renda

tributárl.a, a cada ano, no enSl.no primário, não têm alcança

do o ObJetivo colimado, porquanto a maioria das municipalida

des conta com verba exceSS1va para esse setor, e, em compcnsQ

ção, com carência de recursos para outras áreas de grande r~

levância social, como, por exemplo, ·a assistênc1a ao menor

carente.

Por tal razão, apresentamos a presente proposição
visando benefic1ar a mais de tr1nta m1lhões de menores caren

tes existentes no País, seja por abandono, seja por pertence
rem a famílias em estado de pobreza totpl.

Há, contudo, algumas entidades privadas, que com a

abnegação de seus dir1gentes, prestam assistência ao menor

lutando com enormes difl.culdades financeiras.

EMENDA 550696-4
tJ Constituinte GERSON CAMATA

r:T---~------ 'LIHUIO/c:oUI',io/.uUllUI!lSÃO-----------

~COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assim, se os Municípios aplicarem parte do referi

do percentual de sua renda tributária em tais instituições

seguramente o menor carente será melhor assistido, evitando

-se, assim, a sua marginalização social.

""----------------TI.TO/~U'T1'IC.;;,O----------------_,

SUPRIMA-SE O ARTIGO 12, RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

JUS T I F I C A T I V A

O assunto poder ser tratado por legislação ordinãria não

sendo próprio de materia constitucional.

EMENDA 550699-9
Senador Constituinte GERSON CAMATA

r.lr---------- ,l.[N...~o/Co .. IS!lio/suaco..IS!lio----------__,

Com.do Sistema Tributário,Orçamento e Finanças
= TEXTO/JU!lTIFICAÇio-----------------,

Ot-SE AO PARAGRAFO 29 DO ARTIGO 21. A SEGUINTE REDAÇAO

EMENDA 550697-2
f:.. Constituinte GERSON ê"ÀMATA

,- .lINAJlIO/cow."Ão/cU8COMIUio-----------

e?COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

" Na distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal, dez (la) por cento
serão destinados exclUSIvamente às unidades federadas.
cuja renda per capita seja inferIor à nacional."

"" TIllTO/.rUSTI'IC.a.çio _,

Suprima-se o parágrafo 29 do Artigo 21.
JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T V A

~arece mais prudente, remeter para a legislação ordinária

tarefa de estabelecer o sistema de apoio ãs unidades federadas

Diante das difIculdades de avaliação da renda
per capita dos Estados, L destinação de vinte
(20) por cento para os. Estados com renda per capita
inferior à renda per capita nacional provocaria um
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número lmprevisivel de questões Judiclais por parte

dos Estados que viessem a se consldera~ preJudlcados.

EMENDA 550700-6
tJ DEPUTADO HELIO ROSAS

..,..,2- ."'C .. ".IO/cOWI'S.i.O/.UICO•••'io-----------...,

, COf1ISSAO DO SISTE~~ TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E fINANÇAS

..,..., YCa'ro/4IolU.,'caçio------------------,

Dê-se a seguinte redação ao § 52 do artigo 15 do Substitutivo .!
presentado pelo Sr. Relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças:

"§ 5º - O imposto de que trata o item III será seletivo, em fun
ção da essenr-ral idaoe das mercadorias e dos serviços e não C'umu
lativo, compensando-se o que for devido, em cada operação
prestação, com o montante r-obrado , em relação às operações
prestações anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado. A isençã
ou não-Inc.íõênr-í a , salvo determinação em contrário da legisl:lçãq

não implicará crédito de imposto para compensação daquele devid
nas operações ou prestações seguintes."

JUSnfICAçAO

A redação do § 5º do art. 15, em sua parte final ("C'ompensando 
se ... com o que .•. deva ser efetlmente pago") poderá ensejar interpretações menos
corretas, muito em voga antes da Emenda Passos Porto.

Isto poderá ocorrer , espedalmente, em cas()~_de-di·ferimentô, em

que a cobrança do imposto se dá e!,,_~.tapa-posterié5t.-· .

Dãí li ãP~;;;ntação da presente emenda, objetivando reproduzir, n
essencial o preceito hoje contido na parte final do item II do art. 23 da Co,:,stltui
ção Federal.

§ 10. O ill'tJosto de que trata o item V não inclndirá 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 pro

priedades improdutivas."

JUSTIFICACIIO

A excéssiva concentração da propriedade fundiária constitui in

questionavelmente forte causa dos agudos problemas sociais que afligem nos
so País. Sem perspectiva de vida no seu habitat natural, o homen do caeoo

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 ágva, esgoto, energia el!
trica, 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. E isso se proc.essaria utilizando o I~

pos.to 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._~a j'u'lção .. so
cial à sua propriedade.

EMENDA 550703-1
tJ Constituinte GERSON C'A'MATA I ~;;":J
tJ COMISSM DO SISTEMA"TR'íiiurÃIÍ'I(i:'''ORÇAMENTO E FINANÇAS .) (Iõ'9J'~'67ã!J

Quanto à seletlvidade, a redação proposta apenas ajusta a parte
inicial do § 5º do art. 15 ao que já foi sugerido mediante' a emenda n2

'-"' ~~ TUTD/JU5TI'lClt;ÃO----------------_,

SUPRIMA-SE O ARTIGO 23,RENUMERANDO-SE OS DEMAIS.

JUS T I F I C A T I V A

NELTDN FRIEDRICH

Parece-nos mais justo que o assunto seja tratado por legisla

ção ordinãria.

EMENDA 550704-9
l!]r--------------aufDII-------.

ê'Parãgrafo 29 do Artigo 21

'LI!NAIlIO/COUlSsio/IUICOlusdo-----------

CtOMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r.T----,-------------- TuTo/~unl'lc..çio----------------_,

EMENDA 550701-4
tJ Constitulnte GERSON êAMATA

Dê-se a seguinte redação ao parãgrafo segundo do artigo 21:

'-"' .Lt"''''''D/cDIll.SSAD/SulcDlunio _

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

'-"' t,.to'"'usnrlcaçAo------.-----------

Na distribuição do recursos do Fundo de Participação dos

Estados e do Distrito Federal, vinte por cento serão destinados /

Proposta: Supressão do ar'tig? 40

JUSTIFICATIVA:

Nacional.

JUS.T I F I C A T I V A

A criação de novos tributos - como princ!pio geral - deve ser
banida do texto definitivamente. Cabe buscar soluções mais criativas

e realistas para o aumento da arrecadação de impostos, atraves do

aperfeiçoamento da cobrança dos impostos ora definidos e da moderni

zação continuada e progressiva dos aparelhos de f~scalização federal,

estadual e municipal.

A possibilidade de criação de novos tributos, em todos os n!
veis, com o decorrente aumento da pressão tributária, não se justi

fica diante da estabilidade congênita necessária que deve possuir

qualquer ~istema tributário que se pretenda eficaz.

O dispositivo que se pretende ver suprimido, permite manter em

gestação ao alcance do executi~o, instrumentos dos quais pode se valer
em qualquer oportunidade. A experiência indigesta do Decreto-lei como

forma de do~esticar a administração tributária nos deve alertar para

o gue pode significar 'esta previsão constitucional para "a criação de

outros tributos" tendo em vista a nossa história recente que buscou,

quase sempre, insistir na cobrança de novos tributos ao invés de in
vestir fortemente na exigência efetiva do universo tributário dispo

n!véi.. -'/ .n Art. 15.

Dê-se ao § 10 do art. 15 do Substitutivo da Comlssão do Sistema
Tributário, Orcamento e Finanças, a seguinte. redação.

as unidades federadas, cuja renda per capi.ta igualou inferior a

A emenda objetiva incluir no bolo os Estados que alnda

não tenham ultrapassado a renda per cap~a nacional.

0='1---------------- .....,..'..uSTlrlCaç60-----------------,

EMENDA 550702-2
e? H~LIO ROSAS

...........................................................................
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t necessário um enfrentamento nrtido, duro, decisivo e definiti
V~. da desobediência das normas principais da obrigação tributâria, ya
1~ dizer, do pagamento do imposto devido. E que tal disposição seja ex
pressamente as·sinalada na Carta Magna, e inclui-da nos "princlpios ge
rais" que deverão nortear o novo sistema tributário.

são exatamenta 25 bilhões de dólares, cifra ~stimada para o mon
tante da econo~ia subterrânea, que desvelam a iniquidade no carreamento
de recursos ao Tesouro e obrigam a tomada de medidas contundentes con
tra a evasão de recursos.

A punição rigorosa é inclemente da sonegação se impõe , portan-
tan~o, como instrumento duplamente necessário: de um lado, ao procu

rar dotar de maior eficácia a espontaneida~e no recolhimento do tri
buto e de outro lado por oferecer à sociedade condições objetivas de
erradicar a impunidade.

SUPRIMA-SE O PARAGRAFO 29 DO ARTIGO 12

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA 550705-7
f: Constituinte GERSQN CA~~~A

=--------------- TUTO/"uSTI'ICACiQ- '-- ~

1":""1--------- PLU.ItoIO/CO....ttio/.u.co.t..io ---,

COMISSAO DO SlSTEMA TRIBUTARIO, ORCAMENTO E FINANÇAS

A manutenção do parãgrafo poderia provocar,por obstrução parla

mentar ou por falta de quorum para decisão no Congresso Nacional,

prejuizos irreparáveis ã regiões ou Estados abrangidos por siste

mas de isenção ou incentivo fiscal.

EMENDA 550708-1
fi lUTO.r- CONTITUINTÉ FERNANDO VELASCO

COMISS/lO DO SISTEMA TRBUTARIO

tr='UYlon:J
PMDB

EM~NDA MODIFICATIVA

Acrescentar ao art. 13 do Substitutito da Comissão um
item VI e m § 4º. com a redação seguinte, ficando suspenso o item
V do artigo 15:

"art. 13 - •.•.•.•..••....•••••••...•.••.•.••.••••..

u~'~';'"T

Eiõ~?"!J

Senador Constituinte GERSON CAMATA

EMENDA 550706-5

.....--------- .LllIIAJlIO/CO"ISslo/.uleO.I.'.io ..,

• COMISsAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANCAS

r=T---------------'uTo/..unIFlc...çio--- ~

SUPRIMA-SE DO ART. 23 A EXPRESsA0 :
YI - a propriedade territorial rural ••....•.••...•

" ••• que esteja vigorando por prazo igualou superior a

quatro anos."

JUS T I F I C A T I V A

§ 4º - O imposto sobre a propriedade territorial ru
ral será progressivo em relação à superfície do imóvel e regressi
vo em relação à sua utilização e produtividade, não incidindo so
bre glebas rurais de área até três módulos, quando as cultive, só
ou com sua família, o proprietário quenão tenha domínio ou posse
de outro imóvel".

.. p..... ft.i<.~

A"'O. ~

Nelton Fr~i"drich --.J

Proposta: Incluir um inci\ôoVI ao artigo 13

'Acresce-se o seguinte inciso: " O patrimônio li:quido

"'lN"'1.l0/l;QIlI,do/SUICOIllI'sio ----]

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finan~as

JUSTlFlCAÇ/lO
A proposta, embora não idêntica, se inspira no An

t~projeto da Comissão Provis6ria de Estudos Constitucionais. O im
posto territorial rural já esteve, por longo tempo, em mãos dos
Estados ( Constituição de 1946), sem apresentar nenhuma utilida
de para maior justiça nas relações de propriedade em nosso sertão.
A~ autoridades locais são notoriamente mais acessíveis às pre~

sões dos grandes proprietários de imóveis r~rais, do que o Go
verno Federal, o que dificulta a boa aplicação do imposto.Hoje,
mesmo os economistas consideradas conservadores, ~econhecem o
ITR como um instrumento legítimJ do Estado, para induzir a dinami
zação da economia no interior do País, promovendo o aumento da ofe~

ta de alimentos e matérias primas, ao mesmo tempo em que contribui
para a justiça social.

Note-se que a proposta tal como a da Comissão Provi
sória isenta o pequeno proprietário do pagamento do imposto,elevan
do para três módulos rurais o alcance da isenção.· A justiça desta
medida está na produtividade média elevada que se observa nas pro -
prieda~es rurais de pequeno tamanho, cumprindo estimulá-las. Lem

bremos que nos Estados Unidos é da pequena produção familiar que
provem 2/3 do produto agrícola anual.

EMENDA 550709-0
(J'

..... TIIlTot,lU".'ICaCÃo __---'-_

Pode parecer tentativa de discriminação de sistemas de

incentivos a estipulação de prazos p.ra a sua existência.

Por se tratar de artigo constitucional, parece-nos mais

justo um tratamento igualitãrio a todos os sistemas.

Proposta: Inclusão do § se.ao artigo 10

Artigo lo, § 60: n TODA SONEGAÇll.O DE TRIBUTO t CRIME IlIAFIAtIÇJl.VEL SEI1
QUE O SEU PAGAMENTO PREJUDIQUE A AÇll.O PENAL CORRE~

PONDENTE".

JUSTIFICATIVA:
A história brasileira mais recente, ilustrou, através da decla

ração desconsolada do Ex-Ministro da Fazenda Dilson Funaro que não de
Vemos olvidar neste momento, o alto grau de impunidade existente na
sociedade no que diz respeito ao descumprimento' das obrigações tribu
tárias sem consequências. A sonegação de tributos é ato lesivo aos in
teresses da popUlação, especialmente as de baixa ou nenhuma renda, Po!
que destrüidora da potencialidade efetiva do Estado na consecução dos
seus gastos especialmente os de finalidade social; além de solapar as
bases da polrtica fiscal como úm todo. Um Estado comprometido com o
"social" e com a redução das "desigualdades regionais", "distribuição
da renda" ~·o "caráter progressivo" do sistema tributârio não pode ad
mitir que a estrutura orgânica do financiamento dos seus gastos seja
de~ilitada pelo mal da sonegação.

~ 'LI[NAIlIO/COIllI',io/suaeOIlISSio---- _

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

EMENDA 550707-3
(I' NaUton Friedrich

~~ UI'O'.IUSlI,u:ac,h
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JUSTIFICATIVA:

Instrumento acessor10 no esforço de redistribuição da renda ex
tremamente concentrada no paIs em virtude do modelo de desenvolvimento

econom1CO recente. Os 5\ mais ricos deste pa!s possuem ~O\ da riqueza
nacional, enquanto 50\ da popu~ação brasileira na base da pirâmide so
cial possuem apenas l~\ da mesma. E neste caso, as estatrsticas, são
confirmadas pelos institutos de pesquisa internacional, entre estes;
aquele que trata dos indicadores sociais da ONU.

EMENDA 550711-'1
t!lc: PEPUTADD NIDN ALBERNAZ

.LlIlUlO/CO.".io/.u.CO.lllio--------__

r::-o---------------TlaTO/.lu'1'lrlCaçio-------- _

Ao §29 do art. 19 propomos 2 substituição da expres~ão:

sempre que possível.... para
por princípio •..•

...

A~rescente-se onde couber.

EMENOA

,---------- " .... ul0/cONlSlÃo/.u.CO.I.'Io------- __

~ COMISSAO DE SISTEMA TRIBUTARIO. ORÇAMENTO E FINANÇAS

=---------------TIITO/.lulTlrll:&"io----------------,

EMENDA 5507-ii-61

~ DEPUTADO NION ALBERNAZ

.I!J

.Lu"..o/c:OlunÃo/llulcalll.lio---------_

SUbftituir os §§ 19, 29 e 39 do Artigo 12. pelo se
guinte parágrafo único:

"Art. 12 - .....•.••.•.••.......•.•••••.....•.........

Emenda Substitutiva dos §§ lQ .2 Q e 3Q do artigo 12
do Substitutivo da Comissão de Sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças.

r::-o
TIlUO

/ " UST.FICAÇi o --,

Parágrafo Onico - quando concedidas a
centivo às atividades emp~esariais~avores fiscais
tureza aplicar-se-ão sob a forma de diferimento da
mento do tributo. não excedentes de sete anos."

JUSTIFICATIVA

título de in
de qualquer n~

época de pl\~~-

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 objeti
vando corrigir desiqualdades entre os Municípios.

r;-r---------------TUTO/.lUnlPICACio---------------...,

Dê ao art. lQ. item 11 a seguinte redação:

EMENDA 550713-8
~ DEPUTAQO NION ALBERNAZ

11 - taxas, em razão do exercício de atos de poder de
polícia cru pela utilização efetiva ou potencial de
serviços públicos específicps, prestados ao contri- •
buinte ou postos à sua dispu~ição.

&"'101--------------) E;"~~O~~

m 'LlUI'lO/CoIlUllio/auI'ollllllo---------_j :=9/'''6"----'/
C:COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO.ORÇAMENTO E FINANÇAS . ~ ~ 811

A obrigação tributária é. por sua naturezá, univer
sal. ninguém devendo escapar à ela. Esse caráter é rigorosamente
observado em rel~ção aos impostos indiretos, embora se tolere cer
tas excessões em atenção à capacidade contributiva, bem como, em
nome do interesse da socied~de, que os impostos diretos sejam di
ferenciados em relação ao contribuinte ( v.g .• progressivos ou
regressivos). Em nosso País porém, a pretexto de dinamizar as
atividades empresariais e aumentar o nível de emprego. há muito
se introduziu o vezo de transferir recursos do erário para empre
sa privada. Não é o caso de nos opormos a um justo regime de in
centivo, desde que a empresa, após usar o eapital do Estado, por
alguns anos, realize a sua devolução. saldando o dever quanto ao
tributo; é o regime do favor com base no adiamento ( diferimento)

da obrigação do imposto. No regime atual. tanto no âmbito das r~ •
giões que se pretendiam beneficiadas. quanto nos setores estimul~

dos,o que se tem provocado é um formidável impulso concentrado r da
riqueza gerada pelo contribuinte anônimo. Parte apreciável dos
recursos públicos é redirecionada dos cofres do Tesouro para a
fortuna particular." provocando. inclusive. o agravamento daquilo
mesmo que se pretendia. no discurso • evitar: o crescimento a bal
xo rítmo do nÍvel de emprego. em completa desproporção com o a~

mento da população, face à alta relação capital/operário que daí
decorre.

~ tempo, portanto. de pensar em soluções que. sendo
mais justas do ponto de vista ffcal, sejam também mais racionais
para atender ao estímulo de certas atividades empresariais. quer
na esfera das regiões. quer na dos setores. ~ atrav~s de sistema
estatal de financiamento. por via do diferimento da obrigação
tributária. que convem ir ao encontro das empresas. e não. por
meio de isenções absolutas, as quais distorcem os custos. diminu
em l\ competi ti vidade sadia dos empreendimentos econômicos e 'até
a inventividade tecnológica do sistema. Além do que as insenções
tendem. notoriamente a perpetuidade.

A proposta torna clara a regra de o governo não con
ceder favores com o dinheiro que não é seu. mas 'da sociedade ci
vil,da massa de contribuintes.

DEPUTADO

.Llllâ,,'O/cClIIIIS••O/IUICO.-allio----------,----, ~D4TA~

COil,lSSAO co SISTEMA TRIBUTI\RIO. ORÇAMENTO E FINANÇA~ - h 6J67J
NO

.!J

Dê ao §32 do art. 21 a seguinte redação:
A União. anualmente encaminhará ao conselho de Repre

sentantes dos Estados e do Distrito Federal e ao çonselho de Re
presentantes dos Municípios. para aprovação. as quotas correspo~

dentes a cada ente público, referentes aos respectivos Fundos de
Participação.
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auIOIl _

Nelton rriedrich

• PLIN.r..o/cow.ssáo/s".coau"io • ----1
Comissão do Siste~a Tributãri~rç~~~---3

1':"1----------------- .r.To/olu".'IUcio...,...--__

Proposta de inclusão da'al!nea"c" ao inciso 111 do art. 20.

Acresça-se a expressão: "Gastos tributários"

financeira dos órgãos da Administração Direta e Indireta da União I dos

Estados e dos Municípios, exercido pelo Tribunal de Contas da União,com

referência aos organismos federais ; pelos Tribunais de Contas dos Esta
dos • relativos aos organismos estaduais e pelos Conselhos ou Tribunais
de Contas dos Municípios I relativamente a' entes municipais I indepen 

dentemente da origem dos recursos aplicados pelos ordenadores de despe
sas •

JUSTIfiCATIVA

JUSTIFICATIVA:

Estudos estatIsticos da SRF projetam um montante de gastos
t~ibutários (entendidos aqui todas as renúncias fiscais do Tesouro;

tais como: isenções, reduções, ,incentivos e benefIcios fiscais) equi
valentes a 113\ (quarenta e três) de arrecadação da totalidade do Im

pOsto de Renda Pessoa JurIdica. -

Tal volume de recursos não pode, justificadamente, ser 002
vimentado sem o co~hecimento transparente da sociedade.

A aprovaçÃo, portal)to, de um Orçamento de Gastos 'l'ributári
os, com a identificação dos seus ~eneficiârios, por regiões, ramos

produtivós, nature~a do tributo. e duração do benefício, é indispen
sável para que o próprio Estado e a Nação tenhaM conhecimento do

aporte de recursos oferecido, efetiva~ente, ao setor privado.

Imp~e-se um Sistema de riscalização de Contas , orga
nizado em gráus , embora fique à legislação ordinária essa tarefa orde
nadora. D alargamento das atribuiço~s do Tribunal de Contas da União
ofende ao principio federativo e é necessário o fortalecimento financei

ro , administrativo e político de Estados e Municípios·.

Não se admite • por outro lado • que certas contas es
capem ao poder fiscalizador exercido pelas casas legislativas , Diante

do quadro atual I há de se concluir que a fiscaliz~ção atual é altamen

te deficiente •
Imperioso se torna que a Carta Magna tenha em seu tex

to as linhas mestras desse sistema , tal como se propo~ agora .

EMENDA 550718.9

Acrescen~e~~e o Art. 19 à Seção VI, renumerados a seguir:

or Constituinte JUTAHY 'UlGALHÃES

Inclua-se o Art.23, oarágrafo único, na Secão VI. Da R~

particão das Receitas Trihutãrias, renumerando-se os demais.

"Art. 23 • - O Distrito Federal acumulará as com"etencias

tributârias dos Estados e ~unicí"ios, "artic10ando com representante co~

pulsoríamente no Conselho de Representantes dos Estados e'do Distrito F~

deral (Art'. 21, § 10, Item I,I) e no Conselho de Representantes de"lunid

pios (Art. 21, § l~, Item 111).
Parágrafo Onico - As Regiões Administrativas do Distrito

Federal serão consideradas como ~unicípios na d1stribuição do Fundo de

Part1c1pacào dos Municíoios. rr

,---------- PU....".,COllllllo/.U.C ••••llo_==::-:::-====:-:-:"..--_.,
COklISSÃO DO SISTEI'A TRIBUTARIO, OR('lVIENTO E FINANr.AS

mr----------------'lnO/~v""lC.çiO _.
f}'."~'~• PMDB ..

~""JRJ3t6Jl:t

Emenda ao Substitutivo da Comissão:

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHAES

"Par<lgrafo único - O produto dos impostos reco?hidos pela

União nos Territórios Federais, de competencia ou pertencentes ao Es
tado,· pertencem aos respectivos municípios e serão distribuídos segu~
do Lei Complementar".

EMENDA 550716-2

r::"l---------- nl....lo/CO'MlI.lo/.uaco.'nlo -.

DO SIST~ TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r."Ir--------------"u'oa---- -..

JUS T I F I C A ç A O

Não é justo que a condição de Território Federal determi
ne a evasão de receita tributária da ãrea onde ocorre o fato ger~dor

e incide o tributo. Os residentes em Territórios Federais tem direito
líquido sobre ~ produto de tributos que, caso existisse o Estado Fed~
rado, seriam aplicados em benefício do desenvolvimento da região. t o

caso do imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza pago por
órgãos da Admin~stração Direta ou Indireta dos Estados e Governos de

Territórios. Como não assegurar seu retorno no caso dos Territórios?

t o caso, também, do retorno dos impostos federais aos Estados, como

o IPI, cUJa mecânica, no caso dos Territórios, não estâ prevista. t
o caso, finalmente, dos impostos de competência dos Estados evque ,

nos Territórios são arrecadados pela União. Todos estes impostos de
vem retornar à comunidade residente nos Territórios. A Emenda propõe
que retornem através das Prefeituras, seg~ndo critérios a serem def!
nidos em Le~ Complementar.

JUS T I F I C A C A O

O Distrito Federal é terr~tório ~eutro e indivisível. ~

a sede do Poder Central. Sintetiza o Distrito Federal, de forma exceE
cional, uma área em que o Estado e Município se unem sob um invólucro
institucional apropriado ao vazamento da substância federativa para
sediar o Poder Central. Mas o Distrito Federal, tradicionalmente, p~

ra efeitos tributários e de polfica urbana, é considerado simultane~

mente como sendo Estado e Município. Com efe~to,'suas administrações

são tratadas como municípios só não recebendo plena aqtonomia em ra

zão de sua vinculação a Brasilia. t justo, pois, manter o Distrito

Federal na redistribuição do FPM tomando suas regiões administrati _'i

vas como municípios e assegurando-se a participação do Distrito Fed~

ral no Conselho de Representantes dos Municípios ou, entr~ outras
funções, part~ciparã dos critérios de distribuição do FPM."

Nova redação para o art. 48 do substitutivo do Senhor
Relat.or :

_____ Art. 48 - rica instituído o Sistema Nacional de risca

lização de Contas • organizado em gráus , para controle e fiscalização

mr-----:;------ ..1.....IlIP/CIUIl..ID/.u.cO••••lo -,

• COMIssAo DO SISTE'lA TRIBU'l'ARIO, ORÇllMENTO E FINANÇAS.

r.1----------------.,ulo/"untnuçio------ .,

EMENDA 580719-7
l: :;;e?uf4.IJo 'UT.~,fa-/~ ,dR"l:jG7C}

ne-se ao narágrafo único do art. S9 a seguinte redagão,

"Parágrafo Onico - Os empréstimos compulsórios somente poderão to
rnar por base fatos geradores compreenhidos'na competência trtbutâria
da pessoa jurldica de Direito PÚbl{co que os instituir, observado' o
disoosto no art. 79, inciso 111, allnea !."

au'oll _. EMENDA 580717-1

rtUCIA VANIA ABRAO COSTA
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JUSTIFICATIVA Busca-se reger a cobrança de empréstimos compulsó
rios pelo princloio da irretroatividade das leis, cuja a?licação, ~
tema de 1.mposição fiscal, tem ~ maior pertinência.

111 - Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação I

do imposto dos Estados sobre operações relativas à Circu
lação de mercadorias.

Nada parece mais injusto, aos contribuintes, do
que fazer incidir a exação de carãter tributário sobre atos ou fatos
ocorridos antes da vigência da lei que a crie. EMENDA 550722-i

F? DEPUTADO NION ALBERNAZ

EMENDA 55072'0-1
1

l:J Deputado VJVALOO BARBOSA cr;;"""=:J """-------- nUO'''UITI'lcaçio ,

r.l------::----- 'lC"..'O/l:Ollluial.u.eoMI.do -,

ceMIssl\o00 SITIW\ '1'RIllU'UIRIo, CllÇAMENro E FINlINÇAS

F!iiDB)pQ

ri'TaL]- DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E rr

OOIlSTITUlln'E IA!! foLIO·· VILLAIII

550723-5

Dê ao §12 do art. 13 a seguinte redação:

§12 - O Poder Executivo poderá, observadas as condi
ções e :11mites estabel:cidos em lei, alterar as ali
quotas dos impostos enumerados nos itens I,II,IV, e
V deste artigo, "ad referendum" do Poder Legislativ~

r.l--------- '''U6I1fO/COllu'tl.o/t'''COlll••ÁG---- -,

1":'1-------------'O--TuTo'..unIPlC'çio----- ...,

EMENDA 1IDITIVA

"§ 29. A aud:t.toria prevista no parágrafo anter:t.or s~

rã realizada por pessoa jurldica de d2re2to privado, de comprov~

da capacidade técnica e idoneidade financeira, escolhida mediante.
procedimento licitátorio sob a responsabil:t.dade da Mesa do Sen~

do Federal".

Acrescentar ao artigo 49 os parágrafos 19 e 29 seguintes:

"§ 19. Sem prejulzo das atribuições do Tribunal de

Contas da União, poderá o Congresso Nacional, em sessão conjunta
de seus membros, determinar a realização de auditor2a externa em
qualquer entidade de admin2stração pública ind2reta".

1';1--------------- nITO/JUSTlrICAçio ---,

JUSTIFICATIVA

Visam estes dispOSitivos a ensejar um controle especifico

por parte do Congresso Nacional da situação ~inanceira e econ~

mica das entidades de adm2nistração indireta, inclus2ve ao ângu

lo da probidade e eficiênci~ administrativas, em aspectos que
escapam ao controle geralmente formal exercido pelo Tribunal de
Contas da União.

Dê ao art. 19 do substitutivo do anteprojeto do constitui~

te José Serra a seguinte redação:

. Dê-se ao artigo 62, item IV, do Anteprojeto do Rela
tor, a seguinte redação:

"IV - a' criação de f'undo , mantido com recursos das
instituições financeiras é, na mesma proporção, com o produto
da arrecadação do imposto sobre operações de c~édito, cambio
e seguro, ou relativos a títulos ou valores mobiliários, com o
objetivo de proteger a economia popular e garantir depósitos e
aplicações até determinado valor."

JUS T I r I c A C ~ D

A criação de um fundo para garantir depósitos e aplic~

ções de pequeno montante efetuados junto às instituições financeiras
é, sem dúvida alguma, um grande passo dado pelo Estado no sentido de
aprimorar o Sistema Financeiro Nacional. Entretanto, o volume de re
cursos exigido para gprantir eficazmente os depósitos e aplicações
efetuados perante o Sistema Financeiro impede que a manutenção do fu~

do seja realizado unicamente pelas instituições financeiras. Mantida
a regra contida no Anteprojeto, o custo operacional dessas institui~

ções seria substancialmente elevado elevando-se, por via de consequê~

cia, ElS juros no mercado. "

Como todos sabemos, a instituição financeira nada mais
faz do que intermediar as disponibilidades financeiras de uns em rel~

ção às necessidades financeiras de outros, acrescentando, nessa opera
ção, sua margem de lucro. Se o custo dessa intermediação for eleva
do substancialmente, não resta dúvida que os juros pagos pelos recep
tores desses recursos será majorado.

Por outro lado, o imposto sobre operações de crédito,
desde sua instituição em 1965 pela Em~ onstitucional n2 18, nunca
teve a finalidade de prover o Estado de ursos para atender às suas
despesas. Inicialmente, sua únic~ ~i id de era a de constituir re
serva monetária e assim regular a ofe'rt de m eda no mercado. Posteriormente,
seus recursos foram utilizados~ também, para garantir'a liquidez do
Sistema Financeiro Nacional e os depósitos à vista efetuar.~ nessas
instituições.

~."IlTIDO-_

DB ,

que ora

ISTEMA ;RIBUTARID OR AMENTO

Essas, as razões que justificam a Emenja
apresentamos aoos ilustres Constituintes.

~ SUPRESSIVA

Suprima-se, no texto do SUBSTITUTIVO, o Art. 23ª.

EMENDA 550724·3

tJconstituinte JOsE DUTRA
õ.lr--------- PLINA'uO/cawIS,io/SIl8CIUUtsio -,

1';1--------------- TUTo/~USfl,.U;.Çi.o---- _

Art. 19 - Pertencem aos muniçípios
I - O produto da arrecadação do imposto da união sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fon
te sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles
ou suas autarquias e fundações instituídas ou mantidas p~

lo poder público municipal;
11 - Cinquenta por cento do produto da arrecadação dos im
postos dos Estados sobre transmissão "inter-vivos" de
bens im6veis e de direitos a eles relativos,transmissão I

"causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos,s~

bre a propriedade de veículos auto motores, sobre a pro
priedade territorial rural e sobre a prestação de servi
ços, realizadas em seu territ6rio;



te redação:
Dê-se ao artigo 72 do Substitutivo da Comissão, a segui.!!.

JUS T 1 F I ~ A ç AO

r:r='allTl'O~

C!..lIDll/PR.-==J

"Art. 72 Aos juízes federais compete processar e jul
gar, em primeira instância, quaisquer crimes praticados nã
âmbito do Sistema Financeiro Nacional."

~ I'LUÀIlIO/COMJ••iG/IUIc:Olllltlo _

tJ COMISslIo V - DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAloENTO E FINANÇAS

'I'---lEMEI'II>A 550726-0 __-------
~ lXlllS'I'I'1'UIIlI'E lIAS fLIO VILLAIII

JUSTIFICATIVA

o artigo de que se trata é profundamente cruel para
com as regiões Norte e Nordeste, vês que gera terrível intranquilid~

de no seio dos empresários que decidiram investir, nessas duas regiões
para colaborarem no processo do desenvolvimento Nacional.

Não posso,d~ta venia,concordar com esse dispositivo,
porque, ao lado da intranquilidade retromencionada, surgirá a apatia
e o consequente retrocesso no processo de desenvolvimento que,no mo
menta, vem sendo experimentado no Norte e Nordeste, conclave repeE
cussões na área social já que o desemprego se fará sentir de forma
muito mas profunda.Estão em jogo, nessa questão, milhares de pais
de familias que precisam continuar mantendo a sua subsistência e de
seus filhos.
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Entendo que nós do Nordeste e Norte não merecemos
esse castigo.Oe um lado porque também somos brasileiros e, de outro,
porque queremos somar no processo de desenvolvimento nacional.Não e~

tamos pedindo muito. Só queremos aquilo que já nos pertence e não
queremos que nos atrapalhém nessa caminhada no rumo do desenvolvime~

to.
E por essa razão que,paralelamente,apresentei emen

da modificativa a redação do art.12!! do SlBSTITUTIVO q.;e, na essência, acena
para o Nordeste e Norte , o mesmo perigo.

A Emenda amplia a abrangência da norma com vistas à
evitar dificuldades judiciárias na sua aplicação. Ou todos os crimes
praticados no âmbito do Sistema Financeiro Nacion~l p~ssam para a co~

petência da Justiça federal, ou se suprime o disposit~vo. '

A ficar como está proposto'no Anteprojeto, alguns cri
mes praticados no âmbito do Sistema Financeiro serão da competência
da Justiça Federal, outros da competência da Justiça Estadual. Tal d~

plicidade de competência gerará, sem dúvida, conflitos de competência
e~tre ambas as Justiças, em detrimento ~a celeridade e eficácia do
processo.

Essas, as razões da Emenda proposta.

aUTGIl--------------

EMENDA 550725·1
~constituinte JOSE DUTRA
~ 'LUAIIUO/COlus:IÃo/'uacoaIiSlio,----------

f=COMI~ DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINACAS

~1''''''TlõlD~

MOR

~..,.--,'t0 6 / 8 7 1

COMIssno DO SI TEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS
r::"Ir-- Tun/"'uSTIFlCACio -,

EMENDA MODIFICATIVA

fiscais
durante

forma e~

Modifique-se a redação do art. 12!! do SUBSTITUTIVO, pela seguinte:

" Art. 12!! - As isenções e os benefícios
serão avaliados pelo Poder Legislativo
o primeiro ano de cada legislatura, na
tabelecida em Lei Complementar".

JUSTIFICATIVA

Dar a seguinte redação ao §22 do art. 27

§22 - A partir da data de promulgação desta constituin
te, a União, os Estados,lo Distrito Federal e os Munic!
pios deverão editar as leis necessárias à aplicação do
Sistema Tributário Nacional.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa modificar a redação propo~

ta através do art.12!!, de vez que submete a "Isenção do benefício
fiscal" concedidos, à avaliação pelo Poder Legislativo Competente
e, no caso de não ser considerada necessária, será revogada, como
revogada também estará a norma que não for mantida no prazo estab~

lecido no "caput" desse artigo.

A ressalva contida no parágrafo 3!! desse disposi
tivo não atende aos anseios das regiões Norte e Nordeste,seja no
que diz respeito aos incentivos concedidos pela SUDENE,seja no que
toca à aqueles concedidos pela SUDAM, seja no que pertine aos i~

centivos concedidos pela SUFRAMA, já que preserva os atuais incen
'tivos, mas, na prática, esteriliza o processo de desenvolvimento
que desejamos, isto é. ficaremos como estamos e começaremos um pr~

cesso de retorno ao passado, para tristeza de nosso povo e de nos
sa gente.

Propomos a substituição, no texto, da palavra poderão I

por deverão.

r NDA
lXl;~I~~:~·:SfLIO....:V.:.:IL::LA..:.:.II.:.1 J tr!;;;j;ii""]

".UAalO/CO.. "dD/.UlCO....io----------) r/_a,a?/l:!J COMISslIo V - 00 SISTEMA TRIBUlAAIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS _~ ...!.--J

Suprima-se o art. 67 do Anteprojeto do Relator.

JUS T I F I C A ç AO

a peE
inve~

Ademais, não resta qualquer dúvida que a matéria cont!
da na norma em qJestão não é de nível constitucional. Não é, seque~

de nível de lei ordinária. Constitui uma norma de nível gerencial,
a ser adotada pelo administrador público nos casos de interesse do G~
verno.

Normalmente as operações de importação da Administr~
ção tem financiamento de instituições financeiras públicas e priv~

das. No caso de importações financiadas por instituições financei
ras privadas o normal é que a mesma instituição efetue o contrato de
câmbio.

Isso acontecerá porque, daqui para frente,
durá essa norma ora combatida, nenhum empresáp10 mais irá

L.
tir nessas duas regiões (Norte e Nordeste).

Por isso a necessidade da redação ora proposta,com
a qual, pela complexibade do problema sob enfoque, procuramos reme
ter o disciplinamento ~a questão para a Lei Complementar, quando s~

rá. possive~ analisar, mais fundamente, os interesses da região Ama
zOnica e do Nordeste.

A aprovação do dispositivo conforme a
ilustre Relator po~erá causar sérios danos às entidades
na medida em que pode privá-las da obtenção de recursos de
mento junto às instituições financeiras pr~vadas.

proposta do
públicas,
financia-
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(EMENDA 580729-4
~ CXlIIST1"'UlIfl'E lIAS fLIO VILIAIlI

sivamente por determinada classe de funcionários, sob uma só
vinculação hierárquica, no caso os Procuradores da República
integrantes da Procurador1a Geral da República, chefiada por um
Procurador Geral da República, vinculada ao Ministér10 de Esta
do de Justiça.

1":"I---------------TIJlTO'oIUSl'lPIU;io--- .,

do Anteprojeto do RelatorAcrescente-se ao artigo 62
o seguinte § 3g:

"§ 3g Nos casos de alienação de fundo de comércio de
instituição financeira, não se aplicam as restrições previs
tas no § 19."

2. Parece inconveniente, e certamente poderá gerar confl!
tos de hierarqu1a e de atribuições, cometer a representação da
União em Juízo a outra classe de funcionários, sob outra Chefia
hierárquica, e vinculada ao outro Ministério, tão só em virtude
da matéria tratada em Juízo.

r.r--------------- TU:TO'oIUITlfICAÇão----------------,

3. E fácil imaginar que o precedente poderá gerar igual'
pleito por outras classes de funcionários, apenas em virtude da

especialização do assunto submetido ao Poder Judiciário,mul
tiplicando-se, pois, sem controle unificado, a representação
da União em Juízo, o que parece claramente inadequado e des

l\ecessário.

JUS T I F I C A C A O

~ elogiável, sob todos os pontos de vista, a proibi
ção contida no Anteprojeto, rel~tivamente à negociação indiscriminada
das autorizações para funcionamento de instituições financeiras no
Pais. Essa intransferibilidade, entretanto, não deve prevalecer quan
do a instituição financeira pretende alienar o estabelecimento e, con
'sequentemente, s~u fundo de comércio. Nesse, caso, não é a autoriza~

'çlo concedida pelo Poder Público que se está alienado, mas a tradição
dbestabelecimento, su~ clientela, suas instalações, a experiência de
seu corpo funcional, s~u potencial de ganhos. Impedir a transferên
cia da autorização,' nesses casos, implica impedir a alienação do esta
belecimento, pois de nada adianta ao adquirente esse patrimônio, esse
fundo de comércio, se ele não pane explorar a atividade.

Por essa razão submeto à consideração dos ilustres cons
tituintes a Emenda ora proposta, que permite, em caso de alienaçãõ
do fundo de comércio de instituição financeira, e s6 nesse caso,. a
transferência, junto com o fundo de comércio da instiutição, da au-
torização para funcionamento da empresa. r

\\

EMENDA 580732-4
t: DEPUTADO MICHEL TEMER

r:-r-------:::----- I'LtNAJlIO/Co..lssio/suaeOMruio-------------,
• COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
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EMENDA 580730-8
tJVIRGILIO GUn:A~S

Substitua-se a redação do § 39 ~o Erl. 13 pela se-

guinte:

r.r---------------l'lI:.To/JusTlf"ICAÇio------- -,

"Para a cobrança de crédito tr1butário da Un1ão se
rá sempre ouvida a Procuradoria-Geral da Fazenda •
Nacional".

Após o Artigo 76 criar um novo artigo:

&UTOI--------------

Inclua-se no Artigo 72 ,item III a letra d, com

EMEf'lJA ADITIVA

JUSTIFICATIVA: embora esta matér1a não tenha natureza consti
tucional, devendo preferencialmente ser regulada pela legisl~

ção ordinária, seria conveniente pelo menos estabelecer a ne
cessária colaboração entre a Procurador1a-Geral da República'
(representante judicial da União) e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (representante da Fazenda na esfera adm~nis

tratival, com v1stas a uma profícua harmonização do entendi 
mento daqueles órgãos nO,campo tributár10.

r=-r TIXTOlolUsTI'u:açio---------------,

EMENDA 580733-2
tJ NYDER BARBOSA
r:-r 'LIU"IO/COt.lIS,10/IulCOlllr"lo-----------,

• COMISSIIO DO SISTEMA TRI BUlARIO, OR

"O pagarento de serviço da atual divida externa brasileira será sus
penso por um prazo de 180 dias, durante o qual uca comissão designa
da pela Assembléia Nacional Constituinte realizará uma auditoria com
a finalidade de apurar a natureza dos contratos efetivados junto aos
credores estrangeiros e verificar a sua legitimidade face ao dispo~

to nesta Oonstituição~

Parágrafo ~nico - Finda a auditoria prevista neste artigo, a Assemb~

la Nacional Consti~inte declarará o cancelamento sumário de todas
as di\~das· oontrárias ao disposto nesta Constituição, adaptando o

restante a um plano compativel com as condições e necessidades do po
vo brasileiro.

r;-r---------------TUTO/olUITI,.lcaçio-----------------,

r:-T----:::----- I'LUAJlIO/cONISSio/IUIICOlllssio-------------,

• COMIssKo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 580731-6
f? DEPUTADO MICHEL TEMER

Artigo 13 § 39 do Capítulo sobre o Sistema Tributário Nacional.

EMENDA SUPRESSIVA

a seguinte redação:
d - férias, abonos assiduidade, licenças prêmios

ou outras vantagens a que tem direito o trabalhador, quando convertidas em espécie.

Elí~n~ o parágrafo 39, do artigo 13 sobre represen
tação judicial da União na cobrança de crédito tributário.

JUSTIFICAÇKo

1. E da trad1ção histórica do ~aís, e obedece ã lógica e
racionalização de serviços, que a União seja representada excl~

JUSTIFICATIVA

A tributação sobre férias, abonos assiduidade. lice,!!

ças prêmios ou outras vantagens , quando convertidas em espécie. const ítu; um
ato de injustiça para com o trabalhador e representa um descabido incentivo a ocio
sidade j~ que, g1zando as férias ou a licença prêmio a que tem direito, o trabalha-

, dor ~ermanece em casa, sem trabalhar, não sendo punido com uma considerável mordida
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d~ faminto Leão - Essa é a "estranha" forma encontrada pelo Estado para incentivar o
trabalhador.

Ao final de sua longa jornada de trabalho e de sa
crifício, geralmente por ocasiilo de sua aposentadoria, ele procura converter todos
os benefícios que não gozou em moeda corrente para, em forma de pecdlio, dar entra
da em sua sonhada casa pr6pria. Aí aparece' a figura sinistra do Leão que abocanha
aproximadamente 50% daquilo a que o trabalhador tinha direito.

Milhares de trabalhadores brasileiros têm na conver
silo em espécie dos benefícios acima referidos o único meio de formar recursos para
aquisiçilo da casa pr6pria - ou outro bem de grande necessidade. Pela casa própria
ele faz o sacrifício supremo de abdicar de seu direito sagrado de gozar férias, li
cenças prêmios , etc.

EMENDA 550734-1
PJ
C VIRGTllTO GljTnS~ES

AUTOIII ------ L PUTI00}iG]PT _ NG

Em função/ do exposto, propõe-se a criação de um imposto I

geral sobre o patrimônio pessoal, deduzindo do montante da dívidas,
de competência da União, que, por razões de administração fiscal se
constitui na unidade política melhor equipada para implementar e g~

renciar um tributo de amplo espectro como o proposto. Do valor ap~

rado do tributo, poderão ser creditados OS impostos imobiliários,na
forma a ser disposta em Lei Complementar. Neste particular aspecto
o novo tributo poderá, na prát1ca, transformar-se em mecanismo auto
mático de proteção ã eficácia gestora das unidades subnacionais, n~
exercício de suas competências tributárias.

Além disso, o imposto ora proposto deverá aperfe1çoar o
anteprojeto apresentado principalmente no que concerne ã justiça
fiscal, pois trata-se de imposto direto, que poderá ser progressiYo
de acordo com a capacidade.de pagamento de cada contribuinte, daoa
pelo seu estoque patrimonial.

fTPM'AlItTIDDGl
'FMDB-MG

AUTOllt'--------------
CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES

O Artigo 19 passa a ter a seguinte redação:

Art. 19 - .•.••.•.....••.....•.. 0 •••••••• 0 ••••••••• 00

11 - Cinquenta por cento do produto da arrecadação
dos impostos dos Estados sobre transmissão "i~

ter vivos" de bens imôveis e de direitos a eles
relativos e de setenta e cinco por cento do im
posto sobre a propriedade de veículos automoto
res licenciados em seus territórios.

EMENDA 550736-i
f?

~--------------- TUTO/olUSTIFIC"çio-----------------,- Compromisso financeiro junto a credores internacionais, que não p~

derá se sobrepor à soberania naciona1 ou ao bem estar do povo.
§ -único: "O Pais não reconhece d!vidas externas que tenham sid~:

a):feitas durante a vig~ncia no Pais de regimes pol!ticos e econ~r~
cos a serviço de interesse cont rários ao povo brasileiro.
b) tomadas junto a organisoos extrangeiros que pratica~ a exploração
econê~ica de povos e paises.
c) orgina1as de aplicações sem beneficios para o povo brasileiro.

~

No Artigo 62 cri~r o {tem V.

r:1--~-C------ I'LtNAIlIO/coaussio/IUICOIlISsio-----------,

• Ol'ISSÃO DO SISTEJ-:A TRIillT~RIO, OlÇAl3NTO E FI:I:.nçAS

r=-t--------------- TUTO/~uSTI'C..Çi.O---------------__,

Pl1HAIIIO/co"lssio/sUICOIIIU10

CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES

COMISSÃO DO SISn:~1A TRIBUTÁRIO ,ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIFICAÇÃO:

Estatisticamente está comprovado que os veículoS,pa!
ticularmente os automóveis, circulam em torno de. aO\ de sua quil~

metragem rodada, dentro do perímetro urbano. A destinação de 75\

do valor arrecadado com o IPYA, para o município onde ocorreu a
arrecadação visa fornecer os recursos para o município enfrentar
questões como reposição e empliação de pisos de rolamento, sinal!
zação e demais serviços urbanos qbrigatórios, para garant~r aos
motor1stas e seus veículos boas e seguras condições de tráfego.

..OTOIII--------------

O Artigo 13 passa a ter a seguinte redação:

Art. 13 - Compete ã União instituir impos
tos sobre:

EMENDA 550735-9

l!J

<="1,---------------- TlITO/,n,n"ICAçio

................................................

,.,., TUTO/olUSTIFIC";io __,

VI - Patrimônio líquido das pessoas físicas

§ 49 - Do imposto de que trata o ítem VI
serão abatidos, na forma de Lei Compleme~

tar, os impostos mencionados no Artigo 15,

ítens lVe V, e no Art1go 16, ítem I.

EMENDA 550737-5(!l "UTOI!
~ CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES

t'PMi'AIlTIOO~
PMDB-MG

JUSTIFICATIVA:

No anteprojeto proposto inova-se na criação de um 1mpo~

to sobre a transmissão patrimonial a título gratu1to, intervivos
ou causa mortis, resgatando antiga tradição tributár1a nacional . I
"Data venia", continuará sendo regressiva a tributação patrimonial
brasileira, desde que não·se crie um instrumento que incida sobre
o total do patrimôn10. Isto'porque, é fato social 1nternacional 
mente conhecido que as maiores frações de patr1mônio, nas camadas
superiores de estoque patrimonial, constituem-se ações e títulos

diversos.

Na medida em~ue não houver incidência sobre o total des
te estoque, mas apenas sobre a propriedade imobiliár1a e de auto
m5veis';"'o conjunto do sistema de impostos pa t r í.monâai s será 1nju,::

to, por pecar de vício intr~eco de regressividade, penalizando ~
gualmente pequenos e grandes proprietários, seja na manutenção dn
conjunto patrimon1al, seja na sua transmissão, a qualquer título.

o Artigo 15 passa a ter a seguinte redação:

Art. 15 - Compete aos Estados e ao Distr!
to Federal instituir impostos sobre:

I - (suprimido)

Z9 - (suprim~do)

§ 39 - (suprimido)

O Artigo 16 passa a ter a seguinte redação:

Art. 16 - Compete aos municípios instituir
impostos sobre:

I'II - Transmissã.o "inter-vivos", a qualquer

título, por ato oneroso, de bens imóveis
por natureza e acessão física, e de direitos
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reais sobre imóveis, exceto os de garant1a ,
bem como cessão de direitos a sua aquisição.

S 39 - O· imposto de que trata o item I não
incide sobre a transmissão de bens ou direi

tos incorporados ao patrimônio de pessoa ju

rídica 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
ativicGtde nrenonderante do adauirente 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 imobl

lidade são justificativas encontráveis em praticamente todôs os sis
temas tributários. Não se concebe, portanto, que o imposto que in
cida 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 i~

posto financeiramente rentável, visto seu baixo custo administratl

vo. 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 efi

ciência arracadatória, baixos custos administrativos e maior auto

nomia financeira às unidades politicas subnacionais.

Esta emenda ao anteprojeto do eminente Relator objet~

va dispor mais racionalmente as competências impositivas, em espe

cial sobre transferências de bens imóveis, bem c~mo aperfeiçoar ~s
seus futur9s resultados financeiros e administrativos, principal

mente para os municípios.

.f\

EMENDA 580738·3
fJ Consto JOS~ LUIZ MAIA

r:-I--------- .LUAtlID/COM•••lo/•.-CO.INio-- --,

Comissão do Sistema Trib~tário, Orçamento e Finanças

r.or~--------------l'rnO'..usf'.IC ..;io------- __..

Dê-se ao item I do Art. 50 e ao Art. 51, do Subst1tutivo da

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte re
dação:

"Art. 50 - .

I - a apreciação das contas encam1nhadas ao Congresso Na
cional, anualmente, pelo Chefe do Poder Executivo e pelos Presiden
tes das Cdsas dos Poderes Legislativo e Judiciário."

"Art. 51 - O Tribunal de Contas da União dará parecer pré
vio, em noventa dias, sobre as contas prestadas ao Congresso Nacio
nal. •

JUSTIFICATIVA

Quanto'~ fiscalização financeira, orçamentár1a, operacional
e patrimonial, o projeto adota a independéncia dos Três Poderes, a
tribuindo a cada um competênc1a para f1scalizar através de co~tro

les internos. A sugestão ora proposta, também v1sando a independê~

cia dos Poderes, acrescenta ao item I do Artigo 50 a obrigatorieda
de dos titulares dos Poderes Legislativo e Jud1ciário de prestarem
suas contas diretamente ao Congresso Nacional, podendo a lei compl~

mentar determinar a competência da unif1cação das contas da União,
se ao Tribunal de Contas da u~ião ou à Comissão Mista.

A alteração proposta ao Artigo 51 completa a redação do Ar
tigo 50. Tem por objetivo adeqQar o procedimento do parecer prévio

atribuldo ao Tribunal de Contas da União de forma a ser emitido so
bre as contas dos titulares dos Trés Poderes.

v-Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fmanças e 191

r:T---------------TIllTO'..USTlrlC..ç.iO----------------,

Dê-se ao § 19 do art. 15 do Anteprojeto Substitutivo
da Comissão V Do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, a se-
guinte redação:

"§ 19 Os Estados e o Distrito Federal poderão ins
tituir, 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 ~e qualquer natureza."

JUS T I F I C A ç A O

Trata a disposição, que ora se pret~nde emendar, da fa
culdade concedida pelo Anteprojeto, aos Estados e ao Distrito Fede~
ral, para a cobrança de um adicional ao imposto de renda. O texto
omite critério para evitar o exercício da competência de forma co~

flitante, entre os Estados. Por isso e atento a que o poder de ca
da unidade fetlerada se restringe ao seu território, se adita ao tex
to expressão indicando como sujeitos passiv~s.d~ adici~nal as. ~e~
soas físicas ou jurídicas residentes ou dom1c~1~adas no terr1tor10
do correspondente Estado.

EMENDA 580740-5-
l!J ""'TOII-_C: CONSTITUINTE MARCIO BRAGA

[!J I'Ll.....1l10/COWISsio/lu.eOIlI.lio

~ COMISSllo V - DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇll5

r:T--------------- TUTO/olUSTlr1tat;Ão---------------_

Dê~se ap § 4Q do art. 15 do Anteprojeto Substitutivo
da Comissão V - Do Sistema Tributário,-Orçamento e Finanças, a segui~

te redação:

"§ 4Q Incidindo sobre imóveis e respectivos direitos,
os impostos de que tratam os itens I e 11 competem ao Estado
da situação do bem; incidindo sobre bens móveis, inclusive
quaisquer títulos e créditos, o imposto previsto no item II com
pete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento~
ou tiver domicílio o doador; em se tratando de contribuinte re
sidente ou domiciliado no exterior ou de bens ali localizados~

a incidência desse tributo, observará o disposto em l~i compl~

mentar."

JUS T I F I C A ç AO

O Anteprojetp estabelece, de forma clara, o Estado com
petente 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 inci
dência ou o próprio contribuinte. Envolvendo relacionamento entre
países, parece conve1iente atribuir a solução da matéria ao legisla
dor complementar.

Essa, a razão da Emenda ora proposta.

r:T---------------ttllTO/oIUITI'lcaçi.o----::-------- -,

Inclua-se, onde couber, na Seção destinada
ç~o das Re~eitas TribJtár~as do Anteprojeto Substitutivo
do pela Comissão V - do Sistema TribJtário, Orçamento e
a seguinte disposição:

"Art. Do produto da arrecadação do imp~sto insti-
tuído, pela União com base no art. 4 Q , "c í nqiienta por cento
será entreg~e ao Estada onde ela seja realizada."

JUS T I F I C A ç AO

O art. 4Q do Anteprojeto da Comissão estabelece que a
Uniao, os Estados e o Distrito Federal poderão instituir, além doa
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PLI:NÃluo/eculluiD/sUICOIlISsio-'----------

que lhes são nominalmente atribuídos, outros impostos, desde que
não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios de impostos dis
criminados na Constituição. O § 22 do mesmo artigo determina que o
imp~sto da União excluirá imposto idêntico instituído pelo Estado ou
Distrito Federal. Ora, não parece justo que o Estado esteja cobran
do um tributo e a União, ciente dos seus res~ltados, transfira para
si própria a arrecadação, sem qualquer benefício para a pessoa polí
tica que Círiginalmente exigia o imposto.

Essa, a razão da Emenda ora proposta.

EMENDA 550742-1l!J AUTOIIl: CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃO

l!Jc= COMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORCAMENTO E FINANCAS

o instrumento justo e democrático - máquina fiscal - passou a
se valer, reiteradamente, do recurso fácil do Decreto-lei, o
que gerou, em consequência, a subversão dos princípios basil~

res de pro~gress' idade da carga tributária e de justiça fiscal.

EMENDA 550744-8

[J DEPUTADO AFIF DOMINGOS

..,--- TlXTO/.lUSYlfICAÇlo -,

""' 1I.no/aluUlf'ltAlfÃO-----------;--------,

Dê-se ao art. 69 a seguinte redação:

Inclui inciso VI no Art. 70
H/Y6/,s

VI - Em todos os~ de competênc1a fica vedada a institu1ção
de novop tributos ou aumento de alíquotas, sem que esteja pr~

viamente demonstrada se haver exaurido a capacidade de arrec~

dação dos jã existentes, exceto nos casos previstos nesta
Constituição.

JUSTIFICATIVA

"Art. 69 - As contribuições sociais e as de interesse de
categorias profissionais, previstas nesta Constituição, ficarão
sujeitas às garantias estabelecidas no item I e na alínea "c" do
item III do art. 79."

JUSTIFI CACÃO

Em nenhum ponto do texto as contribuições de intervenção
no domínio econômico aparecem. Portanto, não devem constar des
te artigo, que trata de forma genei'ica de todas as contribuições
já existentes.

_________ PL[ ...iIIlO/cluuslÃo/luleOulsslo----------

Suprimir o § 19 do art. 15.

JUSTIFICAÇM

'_ . TlUlTO/~uST.,IC..;io---------------...,

!~' COMISSi\O DO SISTEMA iRIBUTÃRIC, ORCA!>JENTO E FINANÇAS

~DA 550745-6'
rT
\ DEPUTADO AFIF DOMINGOS

A não observação do princípio proposto equiva
le a admitir sonegação e como alternativa sobrecarregar o contri 
buinte regular.

A realidade que hoje vivenciamos espe1ha, sobejamente,
como um mecanismo casuístico pode gerar consequência tão danosas
a toda a sociedade brasileira, altamente descrente do Sistema
Tributário e Contributivo Nacional, nele reconhecendo apenas os
ingredientes da regressividade, injustiça e perve1sidade.

Todo e qualquer aumento de carga tributária s~

mente se legitima pela demonstração de que os tributos e alíquotas,
até então vigentes, tenham sido adequadamente fiscalizada~ e arre
cadadas.

'l.U."lo/COMlssio/aUICOMIISio l
COMISSnO DO SISTEMA TRIBUTAR~O, ORÇ~MENTO>E FINANÇAS

~"T'-:---l"aat06/ 87 I

O imposto de renda tem sido iníquo e atinge principal
mente a classe assalariada. Possibilitar aos Estados instituir
um adicional sobre este imposto é agravar, ainda mais, a situa
ção dos assalariados brasileiros, sobre quem o ônus maior da
tributação recai.

.-.---------------TClTo/JulT"":açÃo------------------,

r:;-r--.-------------TlXTO/.luSTI'ICAÇÃO--------------_-,

JUSTIFICAÇÃO

Suprimir o § 29 do art. 49.

A possibilidade de o imposto criado pela União excluir i!!'.
posto idêntico instituído pelo Estado ou pelo Distrito Federal
anula totalmente a competência conferida a estes últimos, pelo
que deve ser rejeitada.

rr;;....J;J
loó I

L ....ItTIDO--

PL ,

COOSSÃO DO SISTEM.A. TRIBUTAAIO. ORC~IENTO E FINA.\iCAS

DEPUTADO AFI F Ixx.IINGOS

r - - - - - - - - - .L...áJUo/cOIilISSJo/IU.c:OIllIISio------ _

tJ

EMENDA 550746-4

tJ

A vedação constitucional a esse direito é um disposi
tivo incabível a nível de uma Carta Magna, pois compete à lei
ordinária estabelecer padrões de vencimentos dos servidores pQ
blicos.

JUS T I F I C A ç n O

Art. .- A lei disporá sobre o regime de incentivos apr~

priados para assegurar a eficâcia das funções de fisc~'

lização e arrecadação de tributos e contribuições.

Nunca é demais relembrar que este dispo~itivo vedató
rio f~f.introduzido na Constituição de..1967, através da Emenda
Constitucional" nll 01/69, 'outorgada à revelia do Congresso Naci~

nal, cujas at~vidades se encontram suspensas por atos de força.
. A teferidà vedação impediu que as administrações faze~

dárias do país, em todos os níveis, criassem estímulos apro
priados a~ exercício das atividades de fiscalização e arrecad~
çãõ e cobrança de trIbutos e contribuições.

A partir da vigência dessa vedação constitucional, pa~

sarnas a conviver com índices crescentes de sonegação tributo!
~ia e'contribuftiva. A administração pública federal, impotente
diante da redução'das receitas públicas, ao inve~ de utllizar
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• Comissão do Sistema Tributãrio, Orçamento e Finanças

Constituint.e BASILIO V!LANI

auTOIl- _

COMISS!O DO SISTE~~ TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
~_--------- 'LI••lll0/COIllII.io/IUlCOlll•••lo------- -,

I! eMENDA 580750-2
[!J

~..,.~"ov 06fll?

auTOIl----- _EMENDA 580747-2
e? Consto JOS~ LUIZ MAI~

~--------------__ Tlno/.u"l"cacio,----------------__,
Dê-se ao § 49 do Art. 31, do Substitutivo da Comissão do Sis-

tema Tributãrio, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:
Inclua-se no CapItulo I do Substitutivo do Relator o B~

guinte artigo:

"Art. 31 - ••••••••••••••••••••••••••••

§ 49 - O Poder Executivo poderã propor modificação aos pro
jetos de lei previstos no "caput" deste artigo e os Poderes Legisl!

tivo e Judiciário poderão alterar os projetos de lei de seus respe~

tivos orçamentos, enquanto não estiver concluida a votação, na Co

missão Mista, da parte cuja alteração for proposta."

JUSTIFICATIVA

"Art. Do produ~o da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializ~

dos, deduzidas as parcelas de que tratam os arts. 18, 19, I,e 20, I e

11, dez por cento serão destinados à constituição de um fundo, que s~

rã distribuido aos Estados e ao Distrito Federal, porporcionalmente

ao valor de sua exportação de produtos industrializado~ para o exte
rior. 1I

JUSTIFICAÇ!O

rr}"'''''~• PMOElIJLANJ

O fundo, cuja constituição é proposta, destina-se a co~

os Estados pela perda de receita decorrente de norma constitu

que exonera de imposto a exportação de produtos industrializ~~ /

//" ~"

(

pensar

cional
dos.

~NDA 580751-1r ~ Constltuinte BASILIO

Como ficou previsto no Artigo 30, cabe ao Poder Executivo
remeter, ao Congrésso Nacional, o Orçamento da Uniáo. Ora, qual a

razão de o Orçamento do Poder Legislativo ser elaborado e todo pl!
nejado pelo Poder Executivo?

Mantendo esta sistemát1ca, então, o parágrafo 49, com a n~

va redação proposta, propiciará aos Poderes Legislativo e Judiciá
rio, ainda em tempo, corrigirem as impropriedades cometidas.

~----------.&.I•••IO/cOIilISIÃO/IUICO_I••ÃO----- --,

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUT1\:RIo,ORÇAMENTO E FINANÇAS

"".----------------- TlJTO!oIUITI'IC.a.çio,----------------__,
~----------------T!ITO/olUSTI'ICACio---- -.

Dê-se ao § 19 do art. 62 do Substitutivo do ~elato~ a
seguinte redação:

Suprima-se o art. 76 do Substitutivo do Relato~.

JUSTIFICAÇAo

"§ 19 - A autorizaçáo a que se refere o item I será ~

gociãvel e 1ntransferivel, salvo alienação do controle acionário da
pessoa jurídica titular, e poderã ser concedida a qualquer pessoa j~

rIdica idônea mediante comprovação de capacidade econômica compative~
finance!

JOSTIFICAÇM

Acrescente-se, ao artigo 62 do Substitutivo do Rela
tor da Subcomissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, o s~

guinte item, e suprima-se o seu art. 67.

I

Não se justifica a auditoria das operações
ras externas, na forma proposta pelo Substitutivo.

Essa auditoria é atribuição.normal do Congresso Naci~

nal, que, para esse fim, dispõe das comissões de inquérito, instrume~

to muito mais útil e eficaz do que esse cometimento extraordinário ao
Tribunal de Contas. \

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUT1\:RIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

~c----------------TUTO/olUSTI'IC.çio----------------...,

~..,.~
'ov06J87

Propõe-se a inclusão, no texto do parágrafo,da expres
são/"salvo alienação do controle acionãrio da pessoa jurídica titu
lar", a f1m de possibilitar a reorgan1zação de instituições finance!

ras que eventuálmente estiverem passando por dificuldades, mediante

processos de fusáo ou aquisição,o que,no passado,viabilizou solu
ções de mercado para problemas no setor.

~ 'L.....IO/COllll',io/ou.co.r,.lo-------------,

COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, OR AMENTO E FINANCAS

·EMENDA 580749·9.
(l C'lnst5tllinte SERG!O WERNECK

Suprima-se o art. 72 do Substitutivo do

Relator.

JUS T I· F I C A ç 11: O

'Operações de câmbio realizados pelos õrgãos e pelas
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munici
pios".

JOSTIFICAc;Ao
A competência da Justiça Federal é objeto de outro caPi

tulo da Constituição, dedicado ao Poder Judiciário. Esta Comissão e~

tará desv1ando-se de suas responsabilidades especificas, que já não
são pequenas, se passar a cuidar também de assuntos ligados à comp~

tência do Judiciário.

Demais,é duvidoso que a Jus~iça Federal possa desinc~

bir-se melhor que a Estadual no julgamento dos crimes econômico-firla~

ceiros •. A norma em questão poderia sugerir certa desconfiança em rel!
<::::0 ~~e .... '~fte ftet~""~1"

Não se justifica a restrição prevista no artigo 67
do Substitutivo do Nobre Relator, posto que grande parte das entid~

des do Setor Público desenvolve atividades econômicas voltados para
o mercado externo, no ~ito do qual, depende de supo~te do Sistema
F1nanceiro Nacional.

Propomos,.assim, que a matéria seja regulada na lei

do Sistema Financeiro Nacional.

'-----------------------...iJ
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I~550753-7
(!l B;\SILIO V!LANI

auTOI--------------

fÇD.T.~

'ov 06187

o seu respectivo § 12 , que diz: • A vedação expressa na alinea a

do item 11 é extensiva .às autarquias e às fundações instituidas '
ou mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou
delas decorrentes."

Suprima-se o art. 67 do Substitutivo do Relator.

JUSTIFICAÇÃO

I - LevantaMento s1stemático e detalhado dos contrato
da dívida externa, alisando e concluindo acerca de sua leqalidade e
legitimidade;

11 - Exame da oriaem, natureza e das condicões e pra
zos de pagamentos da dívida externa, e de suas implicações sôcio-ec~

nômicas.

Dé-se ao artiqo 76 da Comissão do Sistema ~r1butário, Orça-.
mento e Finanças, suprimindo-se seu paráarafo único e acrescentando-

se os i~bisos I e 11 e seus paráqraTO~, a sequinte redacão:

Art. 76 - O Conaresso Nacional, nos doze meses sequintes á

promulqacão da Constitui,ão, procederá a audit~qem da dívida externa

bras11eira. fundamentando-a nos sequintes procedimentos, entre ou
tros:

r.T--------------- TUTO'oluSTIP'lca;io----------------,

EMENDA 550756-1
e: ~ONSTI~UINTE NELSON WEnEKIN

na

fÇ:D.T.~"ov 06187

Demais, a matéria pode perfeitamente ser regulada

lei ordinária.

~ EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMIssno DO SISTEMA TRIBUTARIO,
ORÇAMENTO E fINANÇAS.

Não se justifica a restrição proposta, porque grande

parte das entidades do setor pUblico desenvolve atividades econômi
cas voltadas para o mercado externo, no âmbito do qual depende de

amplo suporte do sistema bancário nacional.

fJt1ENDA 550754-5 AUT..------_

~ SERGIO LADEIRA fURQUIM WERNECK

,---------- 'LlNalllo/r:OMISlio/.UIr:Olllllio----------

f= COMISS~O 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E fINANÇAS

MODIfICANDO O ARTIGO 18, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAO:

"ART. 18 - Pertence aos Estados e ao Oistrito federal o produto da
arre~adação do imposto da União sobre a renda e proventos de qual

quer natureza, incidente na fonte sôbre rendimentos pagos, a qual
quer titulo, por eles ou suas autarquias e fundações instituidas '
ou mantidas pelo poder público."

JUS T I F I C A T I V A

A nova redação do dispositivo procura guardar coerência com a ma
téria ccnst~ntc do CAPITULO I, SEÇAO lI, DAS LIMITAÇOES AO PODER

DE TRIBUTAR, especificamente no art. 82, INCISO lI, alinea a e o '
seu respectivo § 12, q4e diz~. n A vedação expressa na alinea a do

item 11 é extensiva às autarquias e às fundações instituídas ou m~n

tidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda,

e ao serviços vinculados às suas finalidades essesnciais ou delas'
decorrentes."

§ l~ - Em deTesa do interesse público e da sobera~ia na

cional, o Conaresso Nac10nal, como conclusão desta aud1taqem, dispor

em lei sobre a dívida externa brasileira, conformando e consolidando

o seu montante e as suas condições de pa~amentos com a sua legitimi
dade e com as necess1dades impostas pela realidade sócio-econômica '

do país.

§ 29 - ~ da co~peténcia exclusiva do Con~resso Nacional
autorizar e aprovar ~préstimos, operacões ou acordos externos, de

qualquer natureza, de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos·Municípios.

§ 39 - A disposi"ão contida no caput deste artigo é exte~

siva a todos osôraãos e ent1dades da admin1stracão indireta nos

auais o poder público tenha participacão exclusiva ou Majoritária.

§ 49 - Depende de prévia autoriza"ão do Conareso,Nacio 

nal os ca~os de assuncão da dívida externa, a qualquer título, Delo
poder púhlico.

§ 59 - Toda e qualquer modifica"ão dos atos previstos

nos dispositivos anteriores dependerá de nova autorização do Con~re!

so NacionaL

JUSTIFIC1V'ÃO

t fato incontestável que o montante e as atuais condicões

de pagamentos da dívida externa repersentam restri"ões substantivas
ao processo de crescimento econômico e às transforMações sociais que
se pretende para a sociedade brasile1ra.

Co~ efeito, nos últimos anos, eM particular a partir del982,
os encarqos assoc1ados à divida externa VéM caracter1zanpo uma tran!
feréncia média anual de recursos reais ao exterior da ordeM de 5% do
PIB.

&UTOII--------------

WERNECK

,- 'LUÂMO/cOIl.sslo/aulColllulo-------------..,

f= COMISSAO 00 SISTEMA TRIBUTARIO , ORÇAMENTO fINANÇAS

r::T--------------- TIIlTo/JUITlrlca;io----------------,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSnO DO SISTEMA TRIBUTARIa,
DRÇAMENO E FINANÇAS.

fJt1ENDA 550755·3
f: SERGIO LADEIRA fURQUIM

MODIfICA o INCISO I DO ARTIGO 19 QUE~ASSA A TER A SEGUINTE REDAçno:

j

• I - O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda.e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendime~

tos pagos, a qualquer titulo, por eles ou suas autarquias e fund~

ç~es instituidas ou mantidas pelo poder público."

JUS T I F I C A T I V A

A nova redação do dispositivo procura guardar coerência com a ma
téria constante do CAp.ITULO I, SEÇAO lI, DAS LIMITAÇOES AO PODER

DE TRIBUTAR, especificamente no artigo 82 , INCISO lI, elinea a e'

Esta transferencia assume dimensões dramáticas, sobretudo
quando se tem presente a necessi~ade de recomnosição das inversões n

econo~ia brasileira, e a ur9éncia e~ se promover a amplia"ão dos ga!
tos sociais, de forma a se atenuar os nIve1s de miséria absoluta que
aflige parcela expressiVa da ~o~ulação.

Tais características, por ~i sô, evidencian a necessidade
de adequa,ão desta restrição externa, para o que, necessariamente,nu
contexto democrático, esnaço imoortante e primordial caberia ao Con
gresso Nacional.

Aqregue~se a tais evidencias o fato de que parcela ~bsolut~

·.mente prepominante desta dívida ter sido 'contraída" sob total reve
lia do Congresso Nacional e, assim, da 'sociedade Brasileira, coloca~

do sob condicionantes as questões relativas a sua legalidade; a sua

legitimidade e ã ética envolvida nesse processo de endividamento.
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Nestas circunstâncias, a auditaqem da dívida externa pelo

Con~resso Nacional representa imperativo para a definição e supera 

ção deste condicionante externo. A tarefa de um exame em profundida

de do perfil e das cond1ções contratuais da dív1da externa, e de seu

impactos econômico-sociais, com v1stas a se dec~dir e definir acerca

do que é justo, leqal e legítimo ~ara a sociedade pagar, constitui

atr1buição inequívoca e exclusiva do Connresso Nacional.

Mais.ainda, Com a presente propos1ção pretende-se reatri

buir ao Conqresso Nacional a competéncia exclusiva para a autoriza 

ção e aprova,ão de empréstimos, acordos ou operaçdes externas de qua

quer natureza de interesse do Poder Púb11co, em seus vários níve1s

e instâncias administrativas. Pouco sinnificaria realizar a aud1tori

da dIv~da externa se se mantivesse a revelia atual do Congresso Na 

cional no processo de endividamento externo àa União e de suas empr~

sas e autarquias, que conjuntamente são responsâveis por mais de 90%

da dív1da externa púh11ca.

JUSTIFICACl\O

conSoante os term:ls do art1go 23, II, da atual Constituicão da

Rep.íbiica, são triliutadas pelo 101 as operações de saídas de rercadorias real!

zadas por produtores, industria1s e carerc1antes.

l\cOntece que, o::m fulcro sn norma constitucional, que permite, '

através de lei =rplanentar, a instituição de outra ca~rias de contribrln 

tes do ICM, vários Estados criaram a tão controvertida fiqura do oontribrlnte'

substituto, que é obrigado a recolller anteci~teO ~sto sobre fato ee

rador atroa não cx:orndo (futuro e incerto), Em operação da qual ele não é

parte, IDr absoluta desvinculação cem o fato gerador.

por outro lado, sn sede de matéria tributária, não se POde~

ber a transferêncae da responsabilidade trlhutâria, ssn vinculacão deste respon

sãvel ao fato gerador da respectiva obrigação.
Atualmente o que se van verificando é a criação de contribuintes

subsututos totalmente desvincUlados do fato gerador daquela obnqacão.

EMENDA 580757-0
~ DIVALDO SURUAGY

~-~-------- 'L.I.... 1II10/co.. ISIÃO/.U.COllllssio-----------tJ V - CCMISOO DO SISTEM'I TRIBurmo,O~ E F1WINC".l\S

.",,------------ flITO/.lunl'ICl.ç;,O------------------,

Dé-se a seguinte redação ao art. 16, do SUbstitubvo do ~lator da '"2

missão do Sistema Trlhutário, OrÇamento e Finanças:

"Art. 16 - Carpete aos Municíp10S instituu iJrposto sobre:

EMENDA 580759-6
~ DIVALDO SURUAGY

I - servíços de qualquer natureza, não eatpreeOO1dos na CCI'lPe'"

têrcia Tribltâria da União e dos Es~os, definidos e1I

lei ~lanentar;

II - propriedade predial e territorial urbana.

r:1----------------trITO/.lv!ITI',Uçio------------- -,

Supr~se da redac;'.ão das letras "e" e "f", do incisó lI, do F. 1.1.,

Mt. 15, do Substitutivo do Relator da canissão do Sistel'la Tributário, OrC".iI'll!%\to

e Finanças, as expressões:"servl.~e" e lide servi~e".

§ 19 - Lei =rplanentar nacional fixará as alíquotas mâxi 

mas dos iJtp:lstos mirucipai.s,
JUSTIFICACÃO

§ 29 - As alíqootas do iJtp:lsto sobre a propriedade predial e

terntorial urbana serão proqressivas sn furx::ão do ~

lar e do número de iJTóveis de propnedade de llI'1 I'les

JrC SUJeito passivo.

O ICM, conforne constitucionalmente previsto, destina-se a tritn

tar as operações de saídas, relativas à circulação de mercadorias, realizadas '

IDr produtores, industriais e oarerciantes (CF, art. 23,II).

JUSTIFICAC;l\O'

A pxqosta do referido Substitutivo cria uma mva espécie de tribl

to: "iJtp:lsto sobre verrlas a varejo de mercador!as".

~ ben verdade que elimina a CCJ'1PE!tência dos ~cIoios para insti -
tuir o lllpOsto sobre serviços de qualquer natureza, !"as, por ootro lado, a

transfere aos Estados (Substitutivo, art.'15, III).

Desse rodo, parece-nos que, criar um llOIIO encarco trlhutári.o, é SE!]

pre estabelecer mais um ônus a ser arcado celas contrlhuintes.

Assim, entendaros ser ben mais técnico e justo a manuterr.ão dos da

is inp::lstos J1lWUcipais (o ISS e o IPlU), aumentaIrlo-se, sn contrapartida, a

transf~:La da receita tribltária da União e dos Estados, sn JrCntante de ""!õ

ba que garanta uma regular administração por par';e dos Io\lrucIpios.

Portanto, não se presta o aludido triblto à tributação de ooera 

ções relativas à prestação de serviços, que Já POSSIU seu triblto próprio, nue

é o ISS.

roo,---------- 'Lr..... lo/c;o...,do/SUIClhIlUio--------------,

-COUISS~C VO SISTE~A TRlaUTÃRIO, ORÇAUENTO E FINAN AS
.", TIJ:Ta'.I",ITII41:1o,.ÃO -,

EMENDA 580760-0
l: DIVALDO SURUA~Y

~ 'LualuCl/c:OIlI,UJo/&l.lICOlfIUio-----------

r-oo---------------- flJlTO/.lUSTI'ICACâo----------------..,

EMENDA 580758-8
m,e DIVALDO SURUACY

SupriJllam-se as letras "a" e "b" do inc1so 11, do I; 11, do art1ao •

15, do Substitutivo do Relator da canissão do sistana 'l'ribltârio, OracaJ"e1lto'

e Fjnanças •

SuptLm.i.IL do texto do Att. 6Q,- do Suó4tLtUUvO, do RelatolL da

Co~.i.44ào do SL6tema TIL.i.óutáIL.i.O, OIL~ame~to e F.i.~a~~a4 a 4egu.i.~te e!
pILe44ào: "04 de .i.~tetve~~iio ~o dom:l.~.i.o econôm.i.co".
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J li S T r F 1 C A ç ~ o JUSTIFICAÇll.O

A emenda Con4~i~ucional n9 18/65 (a~~. 191 ~e4~~ingia o pode~

~~ibu~an~e do E4~ado a04 imp04~04, o ~au4 e con~ltibuiçõu de me
lho~ia.

En~~e~an~o, j« o Côdigo Tltibu~«~io Nacional (Lei n9 5.112/661
~eve que ~econhece~ (a~~. 2111 a 40blteviv~ncia de OU~lta4 con~~ib~

içõe4 compul4ô~ia4, ~ai6 como: con~~ibuição 4indical, co~a4 de P~!

vid~ncia, etc.

Trata-se da criação de uma nova espécie TrilJutária, o aue, •
consEqUentanente, ~avará <UMa mais a S1tuaçãO dos oontrilJuintes que já
arcam cem pesados Ôln1S trilJutários.

DaI porque se sugere a supressão de novo ilrposto que se pre-

tende instituir.

Vlan~e de ~al qu~d~o, a4 Emenda4 CO~4~ituclonai4 n94. 1/69 e
1/11 ~eto~na~a~ e44a4 cont~~bulçôe4 ao texto con4tltucionai4,atlt~

ve4 do altt9 21, §2~, lnci40 1, pa44ando a 4e con4ti~ui~ numa no
va modalidade de t~~buto, da qual o Pode~ Público_tem ~eito U40
abu4ivoo

A p\opô4ito, Manoel Felt~eilta Filho, in Coment«\iC4 ã Con4tit~

ição B\a4ilei~a, pãg. 164, citando Ruy Baltb04a Nogueilta,- chega a
a6i~maJt que a "impo~tância deua4 contltibu.içõu avulta tanto,poü,
o volume de 4~a a~~ecadação, no B~a4il, excede ã d04 imp04t04, t~

xa4 e cont~ibuiçõe4 de melho~ia·.

1';'1--------------- TUTOlolUITI' ICACAo'- - - - - - - - - - - - - - - .,

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:

Po~ out~o lado, 4 in4tituição .de44a4 cont~ibuiçõe4 como in4 

t~wmento de inteltvenção no domlnio econ~m.ico, ou pa~a atende~ di
HtalÍlente ã pa~te da União no cU4teio d04 enca~g04 da p'lev~iência

60cial, tem 4e\vido de 4upo~te pa~a 4~4tentação de podelt04a4 e i
ne6ic~ze4 'autaltquia4 últe~ventj.va4 LINCRA, lAA, lBC, etc), bem co
mo de um Si4tema pltevidenci«~io mon4t~u040, igualmente ine6ica~.-

"g vedado ã União, aos Estados e ao Distrito Federal
tributar a microempre~a conforme -definida em lei. exceção aos
impostos de que tratam os incisos I, 11 e V do artigo 13.

JUSTIFICACÃO

r.r--------------- TUTO/..ulTltIUçio---------------.,

,-- 'Lnuto/CCllIlllsslo/au.eOMlsdo----------l: V - lXMIsslVJ 00 SISl'EM\ TRIBl1rARIo, OIr.AMml"O E FP:A!rA'l

IJê-se ao art. 12 e seu § 19 do SUbstitutivo do Jlelator da C'.anissão
do Sistema TrilJutário, Orçarrento e Finanças, a seauinte redacão:

As microempres~s cons~ituem a base econômica na qual
se sustenta a empresa nacional de médio e grande portes.

Protegê-1m em sua formação, por conseguinte, é dever
primordial da sociedade que deseja uma economia forte e autô
noma. Na realidade, a isenção de que trata esta propositura ,
apenas esconde a redução de ~ma multiplicidade de incidências
tributárias e de normas burocratizantes que sufocam as micro
empresas com sérios prejuízos para a estabilização desse seg
m:nto produtivo tão importante para a democratização econômi
ca.

auTOIl--------------

Alem dl440, não dl4pôe o Goveltlto de um e6iciente 4i4tema
de cont~ole de 60a ap~lcação do dinheilto altltecadado pOIt e44e4 i~

me~04 0~gani4m04 cujo volume não e pouco, como ante4 ~e6e~ido.

EMENDA 550761·8
l? DIVALDO SURUAGY

"Art. 12 - A isenção ou qualquer outro :Incentivo fiscal sanente se
rá conca:tido mediante lei, a qual especificará o II'Otivo da concessão, hem CXJTO

o prazo de duração do benefIcio)que não exc;~erá a quatro anos, alÊl!l de deter
minar as ClOn1ições e requisitos a seran observados ou =ridos pelo Ie5PE!Cl:!

vo beneficiário·.
§ 19 - - - 6so a manuterção da i~ ou do bene<:!cio seja ti

da CCIlD necessária;J- a noma legal será rerDVada, desde de que devidamente i~

tificada.

EMENDA 550764·2
(~J DEPUTADO AFIF DOMINGOS

IoU'OIl-------- _
trPUTIOO~

PI.

JUSTIFICAClI.O

Necessário se faz at:ua.l1rente que a Consfituição da l>epiíblica es

tabeleça um liJnJ.te para a ooncessão desses benefIc10s.
t bem veroade que não se desconhece o mecaniSllD trilJutário extra

fiscal de.que se deve valer o poder trilJutante, para oorri'lir eventuais sitil!!

ções de desequilíbrio existentes no nosso sistema trilJutário. Entretanto~ es
se reconhecimentos não pode permitir qu~ se c:ontmue a adrntir a orática de
abusos, oonfonre vem ooorrendo no l1lE!SI1'O rodelo de desenvolvi1rento eoonêrU.Q:), I

através de ooncessões de incentivos fiscais, iser>cÕes e outros oriviléoios, I

0CllI O fito exclusivo de beneficiar apenas a deternu.nadas classes.

~ COMISSÃO DO SlSTE;ltTRiBÜ~ÃRi'(i: .. 'ORCAMENTO E FINANCAS
-=- '
~I-------------- Tf:lTtl/olUITIF.eA;io----- -,

Dê-se ao § 49 do artigo 19 a seguinte redação:

"As contribuiçôes de melhoria serão exigidas dos propri~

tários de imóveis benefic1ados, tendo por limite total a despesa
comprovadamente realizada e previamente empenhada em concorrên
cia pública e por limite individual a valorização obtida pelo imó
vel gravado, respe1tada sempre a capacidade contr1butiva do pr~

prietário."

JUSTIFI CACÃO

A redação proposta protege o contribuinte contra uma Po!
sível tributação inJusta de seu imóvel. Os parãmetros aqui pre!
critos atendem melhor ao interesse do contribuinte, sem prejudl
car o fisco.

auTOIl--------------

PLl!."1l10/cQUI'.lo/.Ulc:O""'.lo----- _

EMENDA 550762·6-
(lo DIVALDO SURUAGY

r.r--------------- T..aTo/.lVJTI~lc;AÇÃo---------------

SUpriJna-se o disposto no art. 24 do SUbstitutivo do Relator da

COnissão-do Sistema TrllJutário, orçanento e Finanças.
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EMENDA 550765·1
t: CONSTITUINTE FtRES NADER

~ '1.IIIAIlIO/COIUSlio/IUICOlllllio __,

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINAN AS

U~·flTID0r=J
PDT-RJ

EMENDA 550768·5
tJ CONSTITUINTE FtRES NADER

,.,.,---------- PLJ.aJlIO/eolllll.lo/.llIcO.INIo----- ---,

COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

~ TIUO/.JuSTI'rtaçio-------- -,

Dá número de artigo ao parágrafo 49 do artigo 32.

"Artigo 33 - Aplicam-se aos proJetos de lei
sobre planos e orçamentos, no que não co~

trariem O disposto nesta seção, as demais

normas relativas à elaboração legislativa."

JUSTIFICATIVA

Esta seção só trata de projetos de lei que "dispõem sobre
planos e sobre orçamentos, portanto precisa tal mudança; redacional.

"As de'1lais normas de elaboração legislatJ.vas" são as de,!
ta constituição, portanto não deverão contrariar os "preceitos desta
constituição", de forma que a alteração dada pelo substitutivo não

é necessária, sendo preferível a do anteprojeto.

EMENDA 550766-9

1":"T----------------TUTO/olUSTI'lca;1D----------------_,

Sub~ . _~-se no artigo 51 do anteprojeto da Comissão do

SJ.stema Tributário, Orçamento e Finanças a expressão "prestar"
por "e nc aminhar".

Art. 51 - O Tribunal de Contas da UnJ.ão dará parecer prévJ.o
em noventa dias sobre as contas que o Chefe do Poder ExecutJ.vo
encaminhar ao Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇAo

A emenda visa substituir a expressão "prestar" por"encaminhar"
corno consta no inciso I do artigo 50 dando mais coerencJ.a ao texto,
já que sabemos que o Chefe do Poder ExecutJ.vo não presta contas,
apenas encaminha-as, inclusive as relativas aos Poderes Legislativo
e JudiciárJ.o.

EMENDA AO lTEM V' INCISO 1" DO ARTIGO 34.

~ .UTOll

~ CONSTITUINTE Ff!RE5 NllDER

• - COMISsllo DO SISTEMA TRIBUTÁRIO OR AMENTO E FINAN A EMENDA 550769-3

tJ CONSTITUINTE FtRES NADER
~~--------- 'LI.".;1I10/cOllllSdo/.u.CO.I..iD-- ~

COMIssKo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Suprima-só o referido inciso

JUS T I F I C A T I V A

1. Não é matéria para constar de ConstJ.tuJ.ção.

2. t de impossível operacionalJ.zação.

3. Geraria graves dJ.storções Já que o sistema de for
ças se altera diferentementa em cada $~tor.

4. Estaria se recompensando a inefic1ência ao se dar

tratamento homog~neo para o universo das categor1as orçamentár1a.

EMENDA 550767-7
tJ CONSTITUINTE _F!RES NADER

~ '1.IIIAIlIO/COll6lUirJ/.U.co.l,.io--------~-__,

COMISsllo DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

~ TIlTo/"USTI'lcaçio-----------------,

Di-se aoitem 11 e respect1va letra lia" do art. 57 a

seguJ.nte redação:

Art. 57

I ..

11 - doJ.s terços, escolhidos pelo Congresso Na-
cl.onal, sendo:

a) um terço, com mandato de seis anos, não renovável,

dentre profiss10na1s 1nd~cados por ent1dades representat1vas da so

cJ.edade cJ.vJ.l, na forma que a leJ. estabelecer;

b) ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••

JUS T I F I C A T I V A

Com a devida vên1a, a temporariedade não pode ser

atribuída a quem Já tem cargo de natureza permanente, como são os

casos dos Auditores, SubstJ.tu~os dos T1tulares, e também dos PrQ
curadores.

Seria lÓg1CO que alguém, depois de ascender ao cargo

de T1tular, volte ao cargo anter10r? Isto const1tu1r1a uma promQ

ção ou ascensão temporárJ.a, o que, com todo apreço, não faz sentido.

,.,.,---------------- nno/oluSTI'lu!iio--- --.

EMENDA

Ao Substitutivo da Comissão do Si!

terna Tributário, Qrçamento e Fina~

ças.

Dê-se ao.item 11 do artigo SO a seguinte redação:

"art. SO - ••.•..•••••••••••

I ..........

11 - o julgamento das contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da

administração direta e indireta, inclusive as fundações
e as sociedades civis instituldas ou mantidas pelo Poder
Público Federal."

JUSTIFtCAÇKo

A redação do Substitutivo, no particular, conflita com O

disposto no seu artigo 48.

Realmente, o texto trazido à apreciação da Comissão é in
completo e dã margem a dúvidas quanto ao seu verdadeiro sentido e
alcance.

Tratando-se de competência, é da maior conveniência que
a regra juridica seja posta de maneira clara e objetiva.

EMENDA 550770-7[!J aUTOI

~ CONSTITUINTE FtRES NADER

,.,.,---------- 'L••ag/eollll•• io/.u.co•. llio----- ---,

• COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

,.,..,~---------------TUTO/olu.TI'lea;io---------- _,

O art. 28 do anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças passa a ter a seguinte redação:
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"art. ~8 - O Poder Executivo estabelecerá per10dicamente o

Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao

qual se subordinarão os planos e orçamentos do Setor Públ~

co, condicionados ã aprovação pelo Congresso Nacional.

§ 19 - O Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e So

cial será regionalizado e terá em vista promover o desen

volvimento do PaIs e reduzir as desigualdades reg10nais e

sociais.

§ 29 - A alocação de recursos dos planos e orçamentos do

Setor Público levarão em conta o princIpio da proporção d1
reta entre os gastos públicos e as populações das macro-r~

giões geográficas, excluindo-se as despesas com:

a) Segurança e Defesa Nacional, -

b) Manutenção do Núcleo Centrâl da Administração do
Poder Executivo da União, sediado no Distrito Fede

ral~

c) Poderes Legislativo e Judiciário, e
d) Olvida pública.

§ 39 - Durante a fase de tramitação do plano e dos orça
mentos de que trata este artigo, os Ministros de Estado

poderão ser convocados a comparecer-ao Congresso Nacional,

ou a qualquer de suas Casas e Comissões, para prestar es
clarecimentos e sustentar as propostas de suas respectivas

pastas.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

o Banco do Brasrl tanto paga como recebe valores em nome da Umão,

EMENDA 550772-3

tJ Senador JOsl:: RICHA

rn----------------TExTO'oIunl'.c.liÃO----------------,

Acrescente-se ao artIgo 20 do Substrtutrvo do Relator o

§ JE com o segumte teor:

" § J2 A parcela dos impostes pertencentes aos Es-

tados e aos MuniclplOs, decorrente de Repartiçílo das Receitas Tributárias a que se

refere a Seçílo VI, ser-lhes-á credi tada no momento da arrecadaçílo de cada impos

to, conforme dispuser lei complementar federal".

JUSTIFICAÇÃO

A medida visa a assegurar a essas entidades o efetivo re

cebrrnento do que lhes cabe na Repartrção das Receitas Tributárias, sob risco de

aproprração mdébita por parte da õrbrta admlrustratrva superior, federal ou estadual,

arrecadadora do tributo.

A emenda se justifica tendo em conta as omissões do Subs

titutivo do relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças. Ele em linhas gerais segue a tendência dos modelos de pl~

nejamento dos Governos Autoritários:

EMENDA 550773-1
l!J Senador JO~ RICHA

Substitua-se no inCISO V do artigo J4 do Substitutivo do

Relator a expressão "empresas estatais", sublinhada, por "empresas públicas e sacie

dades de economia mista".

"V - utrhzação sem prévia autorrzação legal, de recursos

do orçamento da União para suprir necessidade ou cobrir deficit nas empresas esta

tais."

- omitindo o princIpio do planejamento global, imperativo
para o setor público e indicativo para a iniciativa pr!
vada, deixando-o a cargo da Comissão d~ Ordem Econômica
que, tambêm~ não o institucionalizou,
limitando o planejamento ã ação governamental,

- desviculando planejamento e orçamento; e
recusando a regionalização dos orçamentos públicos.

A emenda proposta restabelece o essencial do disposto no

artigo 19 e parágrafos da Subcomissâo de Orçamento e Fiscalização

que, pressupondo o desenvolvimento nacional regionalizado, consagr~

va:

r.T--=--------,---- .L~••IMO'CO..I••lo'.uacO.I..io----------__,
Comissllo do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

!!l----------------TUTO'oIUITIPTCa;lo

I'

~"":;;]'oy06J8?

JUSTIFICAÇÃO

Há inovaçílo de terminologia criadora de equivoco. A

estrutura administrativa brasileira, prevê a "empresa pública" e a "Sociedade de Ec~

nomia Mista", expressões reconhecidas no Direito Constitucional e no Direito Admi

nistrativo.

o planejamento como forma de orientar a ação do Poder
Público com vistas a promover o desenvolvimento interno,

compensando as tendências concentr~oras da atividade !
conômica:

- a distribuição das despesas de custeio e investimento

do Estado pelo seu território, com base em critérios ma
croeconômicos e sociais;

- a vinculaçao necessária entre planejamento e orçamento,
como etapas de um mesmo e único processo. A umfrcação debaixo do titulo "ernpresa estatal" junta

duas realidades diferentes,

r.1,---------------TUTO/olUSTI'IUçlo------ -,

f: ......"".."...11, ....,..1.
• CC»l.DO SISTEMATTRlBUTARlO, CJlÇAMENTO E FI~

r::-r----------------TUTO'oIUITI'lca;.iO-------- .,

EMENDA 550774-0ffl AUTOlt

~ CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA

'-- ~ -JI ~.'Ô6~

AUTOJl--- _

Comissão do Sistema Tributário,

EMENDA 550771-5

tJ Senador JOst RICHA

Substitua-;;e no art. 66 de SubstitutIvo do Relator a expressílo "agente p.'!

. gador", sublinhada no texto, por "agente financeiro".

nArL 66 - A e.xeeuçílo frnancerra do orçamento da Unlílo será
pelo Tesouro Nacional, tendo como agente pagador exclUSIVO o
Brasil S/A."

efetuada
Banco do

Dê-se à alínea_b, do inciso 2 do artigo 82 da
seção 2, desta Constituição, a seguinte redação:

Art. 3E ••••••••••••••••••••••••••

I - .

11 - ..•.••••.••.•••••••.••..••••

a) - •.•.••••••..••••••••••••••••



v. Comissão do Sistema Tributário,Orçamento e flnanças • 199-

b) -Templos de qualquer culto e suas depen~'

dências:

JUS T I F I C A T I V Az

estão, aqui, apresentando preocupantes surtos, como é o caso da febre amarela, da
tuberculose, da hanseníase, do dengue, do mal de chagas e tantas cotras. E, não bas
tassem essas, crescem em progressão geométrica os casos de AIOS, con uma atuação go
vernamental, no mínimo, displicente. -

Pos tal razão, preconizamos, nesta sugestão ao texto da futura Carta
Política, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão nun
ca menos de quinze por cento de sua renda tributária em programas de saúde pública-

Esperamos, assim, que a iniciativa merecerá acolhimento.

~..T.;;;]'o9t 06/87

"Art. às empresas estatais e privadas contribuirão para a manutenção da
educação e assistência à saúde de seus errpregados e dos filhos destes atra
vés de percentuais que incidirão sobre o seu faturamento global, na f~rma que
a lei estabelecer.

!J

---------- 'LUÂIlIO/COluuio/.UICO..'JiO---------__tJv -COMISSIIO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAl-'ENTO E FINANÇAS

1":"'1----------------TlITO/olUITI'IC..;io-----------------,

.EMENDA 550777·4
[:J ALERCIO DIAS

Sr. P.residente desta douta Comissão:
Com todo o respeito e admiração ao sábio tra

balho em benefício do nosso sistema tributário, peço '

vênia a V.Ex!. para a emenda que estou apresentando, '

pois se trata de uma justa reivindicação em benefício'

da própria sociedade, pois estes impostos que seriam '
cobrados,recairiam sobre os próprios seguidores das r~

ligiões, que têm prestado grandes contribuições às co

munidades.

JUSTIFICAÇAO

cr;; '''IITIDO RN"]
I'FL - RN

AIITO.--------- _
Constituinte Jessé Freire

Dê-se aos §§ l! e 2! do art. 53 a seguinte redação:

t1§ 12 - Não prestados os esclareC1mentds, ou ecnsi

derados insatisfatórios por dois terços dos membros da Com1ssão,e~

ta determinará a sustação_do ato por 30 dias, solicitando ao Tribu

nal de Contas da União, neste prazo, pronunC1amento conclusivo sQ
bre a matéria.

§ 2P - Entendendo o Tribunal de Contas irregular a
despesa, a Com1ssão, se Julgar que o gasto possa causar dano irr~

parável ou grave lesão à economi! pública, p~oporá ao Congresso N~

cional a sustação def1nitiva da despesa."

A contribuição das empresas estatais e privadas para a manutenção da edu
cação e da assistência à saúde de seus empregados antes de ser um compromisso sociã1
é um dever moral.

Un país que enfrenta dificuldades de ordeni econõmica, social e cultural
precisa de atitudes cooperativas para a pronta solução dos seus problemas urgentes ~

"Educação e Saúde" são problemas de base. Não podemos pensar em desenvol
vimento sem primeiro erradicarmos o anal fabetismo e doenças que por desconhecimento
das regras de higiene e pnmeiros socorros, causam tantos malefícios à população.
Vacinação, visitas periódicas aos centros de saúde, erradicação de focos de epidemia
orientações nutricionais, são algumas atitudes que melhoram o nível de saúde de um
grupo social.

Deve haver antendimento prioritário para aI fabetização de crianças e adul
tos, incorporando-se as atividades econõmicas e à vida política do país. Una socie-
dade de pessoas adequadas e convementemente educada é exatamente aquela em que os
constrastes e as di ferenças acentuadas não existem, porque, sendo todos igualmente
dotados, passam todos a ter a mesma oportunidade de superar as di ferenças que os se
param. -

Quando as empresas investem em educação e saúde aumentam o seu lucro •
po!s a qualidade de vida de seus empregados melhora e consequentemente cresce a pro
dutlvidade. -
_ A incidência do percentual sobre o faturamento global das errpresas, e

nao sobre o salário de contribuição, como atualmente ocorre, no caso, o salário-edu
cação, viria aumentar a renda para "a educação e a saúde" sempre que se tratar dii
empresas de grande porte que se utilisam de al ta tecnologia, com o mínimo de operá
rios. Além da vantagem da produção em escala, teriam menor encargo para o custeio
de suas responsabilidades sociais. Taxadas nõ faturamento global teriam como as em
presas que se utilizam de elevada mão-de-obra, os encargos proporcionais às suas
produções.

r.r----------------TII:XTll/.lI./STlrIU;io-------- -,

r.-r---------- 'LIM&JlIO/COIlI••lo/.UICOIlIIlIo--- --,

COMISSXO DO SIS~EMA TRIBUT~RIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

EMENDA 550778-2
tJ

~..,,~Y9f06187

AUTOIl---------------

ALERCIO DIAS

E, pois, dentro desses princípios que nos motivamos a apresentar a
presente sugestão aos dignos Constituintes, na expectativa de que, por sua elevada
signi ficação social, seja inserida no texto da nota Carta.

------- T[XTO/~usTI'lt..çio---------_------..,

"Art. - A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios das
tinarão parcela das respectivas receitas orçamentárias para constituição do Fundo
de Recuperação Social, visando atender a planos e programas de assistência às pooula
ções carentes". -

Parágrafo -" O Fundo de que trata o caput deste arbgo será regulado
em lei complementar que disporá sobre a elaboração dos plano~ e programas de aplica
ção dos recursos que o integram, sobre os encargos da União, do üistr íto Federal,dos
Estados e dos Municípios com o seu custeio e critérios da respectiva fixação, soare
a administração, da qual participarão representantes dos beneficiários."

JUSTIFICAÇIlO

Parece haver çrazoáve consenso que vi vemos numa sociedade extremamen
te injusta. Enquanto mais de 60% da População Economicamente Ativa (PEA) encontren
se em situação de absoluta pobreza, número proporcionalmente cada vez menor se apro
pria de parcela cada vez maior do bolo da renda nacional, o que revela profunda in1
quidade no processo de distribuição de renda. -

As excepcionais taxas de crescimento experimentadas pela economia bra
sileira no último qurtel de século não resultaram em proveito do menos aquinhoado!Ç
Com efei to, as estatísticas of-iciais mostram que o grau de concentração de renda ,
hoje, é superior ao que vigia em 1960. Dados tabulados pelo Banco Mundial (1965) re
velam, numa análise comparativa, que o Brasil encabeça a lista dos cinco países de
mais alto grau de concentração de renda. vejam-se os nossos parceuos: Nepal,' Quênia
Panamá e Perú. .

No resgate da dívida social monstro, acumulada e agudizada em razão
da miopia e iniquidade dos homens, entendemos que o Estado tem papel da mais alta
significação a desempenhar. Como agente moderador, deve atuar sempre no sentido de
resguardar o supremo princípio da igualdade, dentro do conceito da relatividade. Co
mo já nos ensinava João Mangabeira, "a igualdade consiste em consrcerar desigualrrén
te condições desiguais, de modo a abrandar, tanto quanto possível, pelo direito, as
di ferenças sociais e por ele promover a harmonia social, pelo equilíbrio dos inte
resses e da sorte das classes". (Citado em Direito' Social, A.F.Cesanno Junior, P.
46).

r---------- Plllll"lllo/collunio/luICOM...io---- _

tJv- COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

r---------- pulll"'UO/COIil.UÃo/.uUOIU.'io----------_t'v -COMISSIIO 00 SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 1

EMENDA 550776·6
I:

EMENDA 550775.8

I: ALE:RCIO DIAS ~

i'=T'- TUTO/.luSTlrlcAç;,o -,

"Art. ... - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apli
carão não menos que quinze por cento de sua renda tributária em programas saúde

pública".

JUSTIFICAÇIlO

JUS T I F I C A C X O

Nos termos do Substitutivo, a Comissão Mista somente

propor1a ao Congresso Nacional a sustação da despesa após decorridos,
no mínimo, 35 d1as.

E verdadeiramente caótico o estado em que se encontra a saúde pública
neste país.

Os hospitais brasileiros são campeões mundiais de infecções hospitala
res. Moléstias que de há muito foram erradicadas em outros países do Terceiro Mundo

Ora, é evidente que, se decorrido tão longo prazo, re~

tará enfraquec1da a atuação da Comissão em apreço, que praticamente,

alcançará o ato impugnado Já quase na condição de fato consumado.
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tJ ",...'..10/ 01.

cx:MIssFD IX) SlSTJ:W. 'l'RIllt1rARIo, OIQ\l1ENl'O E FINANCAC;

EMENDA 580779-1
tJ DIVALDO SURUAGY

Auro.'--------------
"AJr.:t. 49 - 04 :tJr..iéU:t04 componen:te4 do 4ú:tema
:tJr..i.éu:tãJr..i.o nac.i.onal 4ão e~clu4.i.vamente 04 que
con4:tam de4ta Con4:t.i.:tu.i.ção, com a4 compe:tên 
c.i.a4 e l.im.i.taçõe4 nela pJr.evú:ta4".

r=-r--------------- ,.."o/,lIlJlf.rlca;:,io----------------, ] U S T r f I C A ç Ã o

Dê-se a seguinte redação ao ~ 69, art. 15, do SUbstitubvo do ,,~

lator da can1ssão do S1Stema Tribltáno, Orçamento e Ftnaneas e, an consB1llê!:!

eia, suprima-se o disposto no § 79 do mesm:l artiqo.

wão 60.i. 60a « e~pelt.i.ênc.i.a hav.i.da na Con4:t.itu.i.ção de 7946
(aJr.t. 271, que autoJr..i.zava ã Un.i.ão e a04 E4tado4 decJr.e:taJr.em outJr.04

tJr..i.éut04, além daquele4 que lhe4 eJr.am e~plte44amente a:tJr..i.6uZd04 na
quela Calttao EJr.a cha~ada compe:tênc.i.a concoJr.Jr.en:te.

"§ 69 - A allquota do iJTosto incidente sobre ooera

. ções relativas à eirculação de mercadorias será unifome para tOOas as~

dQrias nas operações internas e interestaduais; lei CO'planentar f1xará as

alIquotas mâx:lmas para cada uma dessas operações e para as de exportacão".

Poltque ã época houve mu.i.:t04 ca404 de .i.nva4ão de compe:tên-

c.i.a, cam a Jr.eÓoJr.ma :tJr..i.6u:tãJr..i.a de 1965 (Emenda Con4:t.i.tuc.i.o
nal n9 18), e4:ta6eleceu-4e que 04 .impo4t04 componen:te4 do
4.i.4tema tJr.lbutãlt.io nac.i.onal eJr.am exclu4.i.vame~:te aquele4 c.i.tado4
na Jr.e6elt.i.da Con4t.i.tu.i.ção.

JUSTIFICACAo

A Em!n1a Passos Porto (&nenda Constitucional rR 23/83), contrarian

do a jurisprudêrx:ia então daninante do SUprElTO Tr:lbmal Federal, permibu .'

que se estabelecessan alIquotas diversas para operações interestaduais, de

penden30 do destinatário da mercadoria (consumidor final ou não), o oue só

serve para exacerbar a sanha arrecadatória. Dessa forma, suqere-se a suores 

são dessa distinção.

Alán disso, porque, face ao nosso atual reqime político, não Mais

se justifica taJranha ingerência do Poder EKecutivo Federal-nessa I"atéria,

propêie-se, também, a tranf~ência da CCIIpetência para f01xar as allquotas I'láx!

mas do lCM, das Resoluções do senado para a lei CXIll'lanentar.

fntJr.etanto, com o advento da Con4t.i.tu.i.ção de 7961, e4ta
.i.ntJr.oduz.i.u a 6aculdade de podelt a Un.i.ão .in4t.i.tu.i.Jr. outJr.04 .i.mp04t~4

não pltev.i.4t04 na Con4t.i.tu.iião.

V.iante d.i440, a alud.i.da en:t.i.dade t~~6utante :tem-4e val.i.do
daquele pltece.i.to palta leg.i.:t.i.malt uma 4anha altltecadolta e e4tat.i.za~

te, que mu.ito tem plteocupado a4 emplte4a4 plt.ivada4 e 04 contlt.i.bu
.i.nte4 em 9 eltalo

Também poJr. e44a v.ia, o pltÕplt.i.o jud.ic.i.ãJr..i.o tem leg.i.t.imado con
tlt.i.bu.içõe4 nova4, clt.i.ada4 pelo Podelt Públ.ico.

r=<---------------TU'o/"ulTl'IUCio---- ~

&UTO_- _

V - d:Mrssiio IX) SlSTJ:W. TRIBl1l'1\Rro, OR".AMENID E FINl\IrAC;

SUprima-se o inciso l, do § 10, do art. 15, do Substituti'lO

do Relator da canissão do Sisterra Tribltário, Orçamento e Finalr.as.

=---------------TUfO'.IUSTI'IC,aÇ,;;O---------------_,

EMENDA 580782-1
I: DIVALDO SURUAGY

auTo.----- _
EMENDA 580780-4

(l DIVALDO SURUJI,GY

Suprima-se do SUbstitutivo do Relator da Canissão do l'l1StelTil 'J'r!

butário, e>rçazrento e Finanças a parte final do inciso t, do

§ 99 , do seu art. 15, nesses tenros: "inclusi.... quarrlo se tra

tar de~ destinados a consurro ou ativo fixo do estabeleciP'oe!!

to, ban caro serviços prestados no exterior~ destinados a

estabelec:lJrento situado no Pais".

JUSTIPICACAo

Na hipótese contida na supressão que ora se suqere não há circul~

econânica de mercadorias, e, sim, o seu mero deslocamento flsico.

Por outro lado, a prestação de serviços ~ deve ser ob;eto de inc!

dência do lCM e, sim, do ISS.

JUSTlFlCAr.1i.O

Coofome já se just1f1cou an emen;!as prop:>stas à alteracão do disool!

to nos §§ 39 e 69, do art. 15, do citado SUbstitutivo do Relator an. anreon,

não se deve, por se tratar de instrumento le:jal i1mtÕprio 1kmele fOim, utili 

zar das resoluções do senado Federal para estabelecer alIquo?", l'Únirnas e I'láx!

~ de 1Jrp)stos, especialJrente para os casos do I~ e do JJrqJo.sto sobre trans

missão de bens im5veis.

Essa tarefa deve ficar afeta à lei ~lanentar, principa)jnente "a

ce ao seu n-odo de a~rovação (CF, art. 50).

Vê-6e ã letlta "c", do .i.nc.i.40 rII, do alto 19 do Sub4t.i.tut.i.vo
do Relatolt da Com.i64ão do S.i4tema Tlt.ibu.tãlt.io, Oltçamento e f.inan 
ça6, a 4egu.i.nte Jr.edação:

~---~-----------'llTo/ ..uST.,K:.Ç;;O----------------,

'LU"'Il"CO"I"lo/.u.ccnllssi~ J ~O"T"~tJ V- CO'I1SSAQ VO SISTfIfA TRI8UTÃRIO, ORÇAMENTO E fINANÇAS o teu 6 J87J

~ ....~fl6J87

&UTO.---- _

V-COMISsM VO SISTEM T1U8UTÃRI0
,-,--------- .L. ...'1Il10/c:OIlI.J.10/IaCO.lldo--- -,

r:T---------------Tlnf:j/.lUITl"C"Cio---- ~

EMENDA 580781-2
(J DIVALDO SURUAGY .

Vê-H. a 4egu..i.nte ltedação ao Altt, .49,. do SU.é4t.i.tU.t.ivo do Re
latoJr. da Com.i.44áo do S.i.4tema TJr..i.&u.tãJr..i.o, OJr.çamento e f.i.nança4, 4U
pll..i.ndo-4e 04 4eu6 paJr.ãglta604 19 e 29. AJr.t. 19- o ••• o • o ••••••• o o •• o o. o o o o o ••• o o o ••
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eJ - euja eob~ança não ~enha 4ido p~evi6~a

em tei 0~çamen~4~ia;

JUS T I F I C A ç ~ O

A p~op04~a vi6a ~e~o~na~ ao ~ex~o eon4~i~eionat, po~ 4e~

e6e~ivamen~e uma ga~an~ia do eon~~ibuinte eont~a eventudi6 6u~p~e

6a4 do 6i6eo, ao apaga~ da4 luze4 de cada exe~eleio 6inaneei~o, a
neee44idade de pAévia autoAização 0~çamen~4tia,poi4 a e06~ança d~

quai6que~ t~ibut06, ~e46alvada4 apena6 a6 exevçõe4 'pILevi6ta6 ex 
p~e44amente na p~õpILia Con6tituição.

A p~opõ6ito, a ~e6e~ida ILegILa eon6tou no texto o~iginat

da Con6tituição de 7967.
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Ve out~a pa~te, a natu~eza t~ibut4~ia da6 eont~ituiçõ~ P!
~a6i.4cai6 e d06 empILé6tim06 compul6õ~i06 vem 4endo eoloead-a em dú
vida pel06 dout~inado~e6 e pel06 t~ibunai6. O 6ato de nao 4e~ pon
to pael6ieo a natu~eza t~ibutãILia de tai6 p~e6taçõe6 eomput6õlLia6,
exigida6 pOIL lei, vem eau6ando p~obtema6 tanto ao c6tado quanto ao
a06 con~~ibuinte6, que '6ieam ã me~cê da 6anha a~~ecadolLa da admini!
t~ação piibUea.

TOILna-4e pai6, indi4pen64vel a inetu640 na eon6~i~uição de
di6P04i~iv06 que não deixem dúvida4 quanto ã natu~eza tILibut4~ia

da6 eontILibuiçõe6 pa~a6i6eai6 e d06 emp~ê6tim06 compu16ôlLi06, a
6im de 4e evitaIL inteILpILetaçÕe6 di4c~epante4 e exee4606 do 6i6eo.

A eaILac~e~ização de66a4 eon~lLibuiçôe4 eomo ~ILibut06 t~az e~

mo eon6equêneia a oblLigatolLiedade de ob4eILvaçao d04 p~inelpio4 I

eon4titueionai4 a eia6 ~etativo6,quando da 4ua in6tituição e co
b~ança, P044ibitUando, a64im, um maiOIL cont~ote da4 atividade6
e6tatai6 não 6Ó pet06 cont~ibuinte6 eomo também peto6 t~ibunai6.

EMENDA 580784-7
tJ DIVALDO SURUAGY

au1'oll.-- _

An'Il.-- _

r;'T--------------- TI.TO/olUITI"U;ÃO-- -,

..".,---------------TUTO/olUSTI'Il:açio-----------------,

Vê-4e ao aILt. lQ, do Sub6titutivo do Rela~oIL da Comi644d do Si!
tema TILibQ~d~io, OILçamento e Finança6, a 6eguinte ILedação:

"AILt. 7Q - 06 tILibut06 eomponentu do S.i.4tema
T~ibutãILio Naeional a 6e~em in4ti~uld06 pela
União, E6~ad04, Vi6~~Uo Fede~al e lIunLelpio4,
6egundo a6 ~e6peetiva6 eompe~eneia6 di.4cILimin!!;.
da6 nu~e Capl~uto, 6ão exelu6ivamen~e 06 4e 
guin~e6:

I - imp06t04, obedecida a di6cILiminação
eompe~êneia6 e a de6tinaçao de ILeceita6
leeida ne6~e Capl~ulo;

11 - ~axa6, em ILazao do exe~cleio do podelL de
polleia ou pela u~ilizaçao, e6e~iva ou potene~

al, de 6e~viç06 públic04 e6pecI6ie06 e divi41
vei6, pILe6tad04 ao eon~~ibuinte ou p06~06 a 6~

a di4p06-i.t;.ao;

Dê-se nova redação ao 5 59, do art. 15, do Substituti'JQ do "elator •
da Conissão do Sistana ~ibutário, Orcamento e Finazr.a.s.

"§ 59 - O ilnposto de que trata o itan III será não CIJI"U]ativo iIo

qual se abaterá, nos texlros do disposto em lei ~lel1lentar, o rontante cohr!

do nas operações anteriores pelo meSlO 00. por ootro Estado".

JUSTIFICAC1I.O

PropÕe-se a nova redação supra; can o obietivo de sal~ar <> '
princípio da unifonnidade das alíquOtas, em matéria do Te)'.

se mantida a redação ori'linal dada pelo 5'U'>stituti.1Oã 1'B€étia I •

prejudieac10 ficaria esse basilar princlnio aceito pela re"onra tributária éle
1965.

,.". r~.TO'JU'1f,.,UÇ.O----------------,

DIVALDO SURUAGY

rrr - cont~ibuiçõe6 de metho~ia, pela valoILiza 
ção de imõvei4, deeoILILen~e6 de obILa4 públiea6;

rv - eontILibuiçõe6 paJr.i~ãILia6 d06 empILegad06 e
e d06 empILegadolLe4 paILa o cU6teio da P~evidê~

eia Soe.Lal;

EMENDA 580786-3
(!1
---------- '~I_IollIO/cOIlU'lio/.u.CO..ISllo----------fJ V - ~SSÃO DO SISl»1A TlUBl11'JlRIo, Ol('JII'FN1'O E FINl'."rAS

~..r.u;J
"o9J6J87

V -cont~ibuiçõe6 no in~e~e66e de ca~egolLia6 eco
nômiea6 ou p~06i66ionai6;

VI -emp4é6~imo comput6õILio, pa~a o ca60 de calam~

dade pública".

JUS T r F I C A ç ~ O

A boa téeni~a legi6tativa indica que o p~imei~o aILtigo do
Si6tema T~ibu~ã~io Naciona~ deva di6c~imina~, de6de togo, ~od06 04
tILibut06 que o compõem, evi~ando, a66im, que 6e d'6pe~6em pei06 de
mai6 capltui06 ou aILtig06 ou~~a6 pILe6~açõe6 compui6õ~ia6, o que d~

6ieuttaILia a ca~acteJr.izaçao d06 tILibut06, bem como a p~õp~ia inte~

p~e~ação da Con6tituiçao.

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 15 e, l!I\ ccnsequência, SUtlri 

rnam-se os seus inciso II e § 49 doSubstitutivo do Relator da C-..anlssão do Siste

ma Tributário, ~to e Finanças:

"1 - O inp:lsto sobre a transnissão, a qualquer titulo, de

bens .imõveis por natureza ou acessão física e de direi

tos reais sobre os IleSllC\S, exceto os de qarantia,ben O!!

11'0 a cessão de direitos á sua aquisi~.ão, camete ao PS

tado otile está situado o :Iniive1, ainda <me a trilIlSl'lis 

são resulte de sucessão aberta no estIan<Tei=; a sua •
aliqoota não excederá o liJllite estabelecido an lei~

plementar, obedecido o mãxinD de 5'",
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JUS'l'IFICACÃO Dê-se ao artigo S5 a segu1nte redação:

Alguns países de econania socializada têm utilizado o iJr;losto de

transmissão causa IlDrtis = instrumento de cxmfisOCl ã propnedade privada, I

através da inFosição de alíquotas exagéradas.
A fim de se prevenir a p:>sslbilidade da introdU<'.ão de tal prática E!I\

rosso ordenamento jurldioo, o que, diqa-se passaqE!l\, já ocorreu entre nós.an 
tes da refoma tr:lbJtária levada a efeito eu 1965, deve a Constituirão da "en!l
blica limitar essa 1Jlp:lsição trlbltária, que não deve ser SUPElrior a ';ll.

De outra parte, deve-se tranferir da Ilesolucão do 5er'.ado Federal I

para a lei carplmentar à fixação deste teto.

"Art. 59 - Aos s1stemas de controle interno dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, entre outras atribuições defin!

das no ato de sua criação, incumbe criar condições indispensáveis,p!
ra assegurar ef1cácia ao controle externo.

§ 19 - Nos sistemas de que trata este artigo, a função
de auditoria serã vinculada diretamente à chefia de cada Poder.

§ 29 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregular1dade ou abuso, darão ciência ao
Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidària~

JUSTIFICACAo

,..".. TUTO/"'USTJ'ICAc::io -,

Ao Substitutivo da Comissãq do Sist~

ma Tribuntário, Orçamento e Finanças.

CONSTITUINTn JESSt FREIRE

r:-1r---------- .LuáalO/colllllllo/IUICOllll.io------------,

COMISsAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

A Emenda ora proposta tem por objetivo primordial exco!
mar do texto do Substitut1vo o excesso de detalhamento que nele se

contém, quando trata do controle interno, cujas atribuições, em no~

50 entender, devem ser pormenorizadas em legislação infraconstituci~

nal.

A par d1sso, busca fortalecer a função de aud1toria exeE
cida no âmbito do controle interno, suprimindo a possibilidade de que
essa função venha a ser alvo de pressÕEs1legitimas praticadas por
aqueles cUJas contas devam ser auditaãas.

~.ATAi7871
'9t06~

rr;".IlTIDO;=]
PFL-RN

AUTOII---------------
EMENDA 550787·1
tJ

suprima-se o parágrafo único do artigo 54.

EMENDA 550790-1
JUSTI FICAçA0

O objetivo da Emenda é fortalecer a atuaçáo da Comissão

Mista, tornando imperativa a sua solicitação de auditoria específ!

ca.

Cmdmp 00 Sjstma Trih>tário Orçanent.o e Finmgs
,..., TlUO/.lUUI'lca,.ão,------------------,

Inclua-se onde couber:

EMENDA 550788-0 AUTO.'-------
[!1 cmsTI'lUINTE~FREI~

~r_---------PLUAIlIO/COIt•• tlof.U.CO.llllo-------------,

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

..".,r_--------------- TU TO' .IUSTI' IC..;io----------------.,

"Art. O tr:ib.1to será instituído por lei ordinária, devendo constar
do orçamento para a aplicação do exercício f1scal do ano seguinte, não

podendo ser maJorado antes."

JUSTIFICA@

Dê-se ao artigo 55, a seguinte redação:

"Art. 5S - Verificada a existência de 1rregularidades
ou abusos, o Tribunal de Contas da União aplicará aos responsáveis

as sanções previstas em lei, que estabelecerá dentre outras comin~

ções: Sala de Sessões, 09 de junho de 1987.

I - Multa proporcional ao vulto do dano causado ao
patrimônio público.

11 - Inabilitação para o exercício de função, emprego

ou cargo público, inclusive de natureza eletiva, pelo prazo de C1nco

a quinze anos."

JUS T I F I C A C A O

A Emenda obJetiva restabelecer a redação do AnteproJ~

to da Subcomissão de Orçamento e Fiscali~ação Financeira, que contém,

a nosso ver, preceito altamente moralizador, na medida em que inabi

lita para a função, emprego ou ca~go público, todos aqueles que se
hajam conduzido como maus gestores da cousa pública.

EMENDA 550791-0

,...,---------- 'LldtllO/co..I..../ • .cOtll.do-- ---,

COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORCAMENTO E FINANÇAS
,

r<'T----------------TUTO'.lUITIPICICio-------------:----.,

~~_--------PI.••;.IIIO/COllllll•• Jo/.UKOM.ulo-------------,

• COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

EMENDA 550789-8
(l CDlSTI'l'lIDn'E~~

&UTOII---------------

Ao Substitutivo da Comissão do Si~

tema Tributário, Orçamento e Fina~

ças ,

Dê-se ao item Y do artigo 50 a seguinte redação:

Ao Substitutivo da Comissáo do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças.

.- "UTO/.lUSTI'lCaçio -,

r
'Y - A fiscalização da aplicação dos recursos transfer!

dos pela União a Estados, Distrito Federal, Terr!
tórios e Munic{pios",
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fFMl'UTIOO~
MDB-RS

tJj;'AIIlTIOD;J
PMDB - RS

ainda, pela
a erradica-

do Sistema Tributário Or amento

Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças - V

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Inclua-se um novo artigo na Seção 11 do Substitutivo do
Relator dessa Comissão, remunerando-se os demais:

-Art. 49 - Lei federal disporá que as obras, serviços,
compras e alienações da administração públi
ca direta e indireta, nos três níveis de g~

verno, somente serão contratados mediante
processo de licitação que obedeça os seguin
tes princípios:

A nova redação proposta visa ampliar o prop6sito, prese~

te no espírito do Relator, de uma maior transparência na administra
ção públIca. Busca-se o conhecimento público, não somente do número
de funcionários do gover~o, mas também a totalidade dos gastos com o
pessoal, inclusive os indiretos. Ademais, procura-se garantir a afe
rição da produtividade dos monop6lios estatais, comparando-se seu d!
sempenho com parâmetros estrangeiros.

JUS T I F L C A ç ~ O

11 - pelas empresas públicas ou de economia mista e
autarquias, que atuarem em caráter monopolist~

demonstrativo comparativo de seus custos, índ!
ces de desempenho, tarifas e preços, frente
aos valores correspondentes vigorantes em ~

tros países."

I - por todos os 6rgãos e entidades da Administra
ção Pública, direta ou indireta, bem como as
fundações supervistonadas, demonstrativo evi
denciando os seus gastos com pessoal, discri
minando as despesas com vencimentos, diárias.
ajudas de custo e toda forma de remuneração
bem como a quantidade de servidores, por faixa
de remuneração, os admitidos e desligados no
período, e ainda os respectivos cargos, fun
ções e lotação.

-Art. 42 - ~ obrigat6ria a divulgação, no Diário Oficial
da União ou da Unidade Federativa a que perte~

cerem, semestralmente:

a) garantia de conhecimento públIco a todas os procedi
mentos licitat6rios, desde a convocação dos concor
rentes:

Dê-se nova redação ao Art. 42 do Substitutivo do Relator
dessa Comissão:

desonerar a prestação do futuro mutuário, asseguraria,
primeira vez, recursos governamentais específicos para
ção da sub-habitação.

EMENDA 550793-6

= Tu:TO/.lusn'ICaçio -,

EMENDA 550794-4

,.,.., .Llllt"1Il10/COI,.Sllo/IUICO
WI

U l o -,

.., .LldIlIO/cOIlIUJo/llklcOllll1llio-----------,

r.r--------------- TlJlTo/.lUSTI'IC.ÇÃO----------------...,

tÇ~a~rfQ00

PMDB-RSDeputado Constituinte L~IS ROBERTO PONTE

Comissão do Sistema Tributário Or amento

-Art. 77 - Do mutuário do SFH cujo contrato, anterior a
12 de março de 1986, tenha estabelecido pres
tação inicial superior a dois Salários - Mín!
mos, poderão ser exigidos, a partir de
12.01.88, acréscimos nas 'prestações vincenda~

se necessárias para quitar o salda devedor
dentro das disposições atualizadas da contra
to referentes ao prazo de amortização remane~

cente e à forma de correção das prestações
Os novos valores das prestações, expressas em
Salário-Mínimo, não ultrapassarão 2/3 da va
lar da prestação inicial. Para este efeito, o
saldo devedor será calculado deduzindo-se t~

dos os valores pagos pelo mutuário ao Funda
de Compensação de Variações Salariais.

Parágrafo único - A União obrigatoriamente repassará aos' Est~

dos, anualmente, para aplicação específica em
programas de erradicação de sub-habitações
em moeda corrigida, o total dos valores rece
bidos das mutuários, por força do estabeleci
do no "caput"."

JUS T I F I C A T I V A

.•Tal fato, além dos inconvenientes da generalização dos
referidos benefícios, neles incluídos, indevidamente, as camadas
da população de maior renda, veio configurar flagrante injustiça ,
ao comprometer o retorno de parte dos recursos do Sistema, bem co
mo ao onerar os financiamentos aos novos adquirentes, com vistas a
cobrir os prejuízos causados pelo favorecimento daqueles já privi
legiados detentores da casa própria.

Em valores de hoje, o déficit daí advindo aos Sistema
Financeira da habitação monta em 2QO bilhões de cruzados, quantia
suficiente para desfavelar dois milhões de família~ das classes me
nos favorecidas.

JUSTIFICACAo

Aos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação foram
concedidos, nos últimos anos, subsídios, vantagens e benefícios de
toda natureza, indistintamente, aos que deles necessitavam ou não.

Acrescente-se às Disposições Transit6rias do Substituti
vo do Relator dessa Comissão:

A presente proposição, além de cobrir o déficit do Fun
do de Compensação de Variações Salarias, recompondo o SFH, e de

A Emenda, fãcil é perceber, objetiva dar ao Tribunal de
Contas da União a competencia para fiscalizar a aplicação de todos os
recursos federais transferidos aos entes mencionados.

Como pretendido no Subst1tutivo, apenas uma parcela ml
nima desses recursos seria fiscalizada pelo Tribunal, sendo de sa.
lientar, a1nda, que, a prevalecer esse entendimento, estar-se-ía sub
metendo ao crivo daquela Corte tão-só a aplicação de recursos cUJas
contas, na verdade, jã são por ela fiscalizadas, pois obrigatoriame~

te incluídas nas contas gerais dos órgãos que transferem recursos m~

diante convenio.
Ademais, se razões existem que justifiquem a fiscaliz~

ção dos recursos transferidos pela União med1ante convenio, com mui
to maior força de razão se impõe essa fiscalização quanto aos demai~

recursos, mormente os Fundos de Participação, através dos quais são
repassadas vultosas somas aos Estados, ao D1strito Federal, e aos
Terr1tórios e Municípios.

EMENDA 550792-8

~ TlnO/~UITI,.t..;io---------------_,

.... ".uÃlIllo/cO/lIl'slo/aulcOlllIUlo----------...,
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~..,.~'09!6 jB?

Vê-6e ao pa~ãg~a6o Z9, dQ a~t.19, do SUb6~itutiuo do R~lato~

da Comi66ão do Si4~ema T~ibu~ã~io, O~çamento e Finança6, a 6eguin~e

~eda~ão:

] U S T I f I C A ç Ã O

"Ve4de mui~06 6êcul06, pen6ado~e6 e mo~ali4~a4, « luz do d!
~ei~o ou da ~eligião, clamam unZ660n~men~e po~ impo6~06 jU6~06,6em

qu~ 4e aco~dem n06 ca~ac~e~e6 de ~ai6 ~~ibu~06. Con~empo~aneamen~e,

~ende a ~0~na~-6e ge~al a c~ença de que a jU6~iça ~~ibu~ã~ia deue
~epou6a~ na pe~60nalidade e na g~aduação d06 ~~ibu~06, 6egundo a
capacidade econõmica do con~~ibuin~e". [Alioma~ 8aleei~o, .in limi
~açõe6 Con6~i~uc.iona.i6 ao Pode~ de T~ibu~a~l.

Po~ ou~~o lado, o a~~9 31 da Con6ti~uição E6panhola di6pÕ~

que ~od06 con~~ibui~ão ~a~a o 6u6~en~0 d06 ga6~04 públ.i.c06 de aeo~

do com a 6ua capacidade econõmica, median~e um 6i6~ema ~~ibutã~io

jU6~o, in6pi~ado n06 p~incZpi06 de igualdade e p~og~e66iu~dade 9ue•
em ~enhum ca60, ~e~ã o 6i~0 con66.i.ca~õ~io.

§ 29 - 06 ~~ibu~06 ~e~ão ca~ã~e~ pe660al,
6emp~e que i660 60~ p066Zuel, e 6e~ão g~!

duado6 con60~me a capacidad~ econômica do
con~~ibu~n~e, 6egunao c~i~ê~i06 6ixad06
em lei complemen~a~, 444egu~ando-6e a ca
pacidade de inue6~imen~o, bem como o e6~I

mulo ao p~og~u60 p~06ü6ional".

A46im, a 6im de evita~ aáu6Q4 e inju6ti~a6 po~ pa~~e do 6i!
co ê que 6e p~e~ende inclui~ um limi~e individual na coá~an~a da
cont~ibuição de melko~ia, ~e~o~nando ao 4i6~ema que vigia ante~i

o~men~e a Emenda Con4~i~ucional n9 Z3/83.

V-COMISSÃO VO SISTEMA TRIBUTÁRIO

EMENDA 580796-1
~ DIVALDO SURUAGY

r.t---------------TUTO/"'u'TIP'lca;io---------------,

r:-r----------P"'...,bIO/COIlI"(o/luscollllUlio--- ..,

c) fornecimento, pelo órgão licitante, dos elementos
indispensáveis à perfeita determinação dos preços
pelos proponentes;

d) condições contratuais que assegurem o pagamento das
parcelas do preço ou das faturas de obras ou servi
ços nos prazos ajustados e em valores atualizados;

P~rágrafo Onico - A lei poderá admitir, para contratos
de valores máximos nela estabelecidos, a convocação de
concorrentes através de cartas-convites, dirigidas a
pessoas'escolhidas dentre as cadastradas perante o 6~

gão licitante, garantida a abertura do processo licit~

tório ao conhecimento público e atendidos os demais
princípios acima estabelecidos.

JU5TIF"It:AÇllO

~ moralização do processo de fornecimento e prestação
de serviços à Administração Pública, constitui-se em grande anseio
nacional, bem como em um fator de economia para o erário.

Esta proposta visa a evitar os métodos anti-democráti
cos e clientelistas que a atual legislação enseja sobejamente.

b) adoção exclusiva de critérios o~jetivos, explicita
dos no ato convocatório, para a seleção do vencedor,
que assegurem a livre e igualitária participação
na concorrência, de todas as pessoas que comprovem
a capacidade técnica, econômica e financeira para
levar o contrato a bom termo, não podendo, tais cr!
térios, conter exigências descabidas ou artifícios
que ensejam o indevido alijamento de qualquer lici

tante capaz;

A66im, 6az-6e conuenien~e .i.n~~oduzi~ na Con6~.i.tuição 06
6egu.in~e6 p~inclpi06:

Atualmente, o con4~an~e aumen~Q de ~~ibu~06 uem 6e con!
~i~uindo numa 6ê~ia ameaça « emp~e6a p~ivada, ~eduzindo a capaci
dade de inue6~imen~o, o que 6auo~ece a e6~atização da economia.

m---------------TUTO'.lUSTIPIC.t.Cio-----------.------,

m,---------- PL...lItO/cOIlIU.lo/luICOIlI'do-- -,

- COMISS~O VO SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇ~MENTO E FINANÇAS.

EMENDA 550795-21

f? DIVALDO SURUAGY

Vê-6e ~Q § 49 dQ a~~igQ 19, do Sub~ti~utiuo do Relato~, da
CQmi46ãQ dQ Si6~1m~ T~ibut~~iQ, O~~amen~o e Finan~a6, a 6eguin
te ~ed~~ilo;

aj o pode4 de ~~ibu~a~ não pode de6e6ti
mula~ o p~Og~e660 p~06i66ional, o empe
nho labo~a~iuo e a poupança;

§ 49 T A6 cQn~~ibuiçõe4 de melho~ia 6!
~~Q exigida6 dQ6 p~op~ietã~i06 de imõ
vei6 bene6iciadQ~ p~ ob~a4 pública6 ,
~endo PQ~ limi~e global a de6pe6a ~ea

liz~da e po~ individual o óene6Zcio que
~dvie~ pMa cada imóvel".

b1 o pode~ de ~~ibu~a~ não pode 6e~ u~!

lizado de modo a comp~ome~e~ « capacida
de de inue6~imen~0 da emp~e6a p~iuada e
a mina~ a 60Ama m.i6~a d~ economia nacio
nal.

cont~.ibu

d06 6 W6

Finalmen~e, 6ixando 04 c~i~ê~i06 da capacidade
~iua em lei complemen~a~, pe~mi~e-6e a eventual co~~eção

~um04, 6em al~e~ação do tex~o con6ti~ucional.

Vê-6e a 6eguin~e ~edação ao a~t. 59 e 6eu pa~ãg~a5o único, do
Sub6ti~uti~0 do Relato~ da Comi66ão do Si6tema T~.ibutã~io, O~ça 
mento e Finança6 :

.,- A.''' ,

r:-r--------------- TIlTO/"USTI'l~..ção---------------..,

] U S T r F r c A ç K'O

E exatamente eue "limite indivUual" que t~az a' jU6ti~a 6i!
çal pa~a a cob~an~a de melho~ia, pi6 impede ~~ibu~a~ão idên~ica pa~a

belleflci04 dÚUIl~06.

A eQnt~ibuiç~o de mel~ia ê um d04 t~iáuto6 mai6 jU6to6,poi6
i~eQb~ada daquele6 que 4e áene6iciam de Qá~a6 púólica6, ~ealizada6

pa~a o bem cQmum. Tal 6Q~ma de ~~ibutação ê la~gamen~e utilizada em
pa1.4e6 ma.i.4 avançlldQ4, como 04 da. Eu~opa e no6 E4tad04 UnU06 da Am~

~.i.ea. •
No entànto, np B~a4it ê um t~ibuto de pouqu144ima ou menhuma

u~iliza~ão tendo em ui6~a a 6ujei~ão do E6~ado a cont~ole d06 p~õp~~

~6 con~~ibuin~e6. E~6e'con~ole 4e~ia exe~ci~0·a~~auê6 da ex~gencia

de um limi~e indiuidual, co~~e6pondente ao bene6Zcio p~õp~io de cada
imóuel.
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"A4~. S~ - Somen~e a União, em ca~o de
catamidade púbtica, pode4~ in~~itui4 e!
4ê~timo comput4Õ4io, admitida a ~ua -u.~

gibitidade a pa4~i4 da pubticação da
tei que o in~titui4, a quat deve4~ ~e4

ap~ovada peta mai04ia aó~otu~« do~ mem~

b40~ do Cong4e6~0 Nacionat.

PAR~GRAFO ONICO - O p40duto da a44ecad~

ção do emp4e6~imo comput6õ4io 6e4ã ~4«n!

~e4ido pa4a o E6~ado da União em que o
co44e4 a catamidade, di6pondo atei 60
&4e a 604ma da utilização de ~ai6 4ecu~

606, bem como 60b4e a p40p04cionatidade
de cada ente público, em 4etação ã6 4e6·
pec~iva6 46pon6abilidade6 no atendimento
daI. necu6idade6".

JUS T I F I C A ç Ã O

Face ã e~cepcionalidade da citada imp06içdO t4ibut~4ia, a
~ompe~ência pa4a a ~ua ind~i~uição deve 6ica4 4ed~4i~a ã União,~ob

pena de 6e 6ac4i6ica4 ainda maiA 06 con~4ibuin~e6 com a in~~it«i 
ção de OU~'lOA emp4e6~im06 da mel.ma natu4eza, a44ecadadoA em 6unção
doI. E6tadoA e do ViAt4ito Fede4al.

a~ medma~ catculada~ em 6unção do capi 
tat daI. emp4e~a6.

JUS T" r F r C A ç Ã O

F4eRuente6 ~em 6ido o~ a&u~o~ cometido~ p04 f6tado6 e Muni
cIpio6; p4etendendo a cob4ança de di~6a4çada~ taxa~ com 6ato g~

4ad04 idêntico ao de impo~~06, emb04a 4epetida e6da atidude pet;~
~4ibunai6 do PaZ6.

P04 i660, objetivando a eLi6ão, no ce4ne, de64a tat eLegI
~ima p4iitica, ê que ~e 6uge4e na 4edação 6up4a, a in6e4ção dOd'
teJILmO~ "ba6e de ciitcuto" e"6ato ge4ado4".

EMENDA 550800-2
(lVIilGILIO GUn;aRiEs

w: 'L.ÚIlO/COIa.llo/.Ulcomlllo

[lcomissão Sistema Tributário Orço e FinançA'
,---------------TlITO/olUSTI;'"cio _

{tem II do Art. 16

~'''Il'IOO~
'eMDB-R~~eputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Comiss§o do Sistema Tributário

EMENDA 550801·1

r:-l'--~------ I'LC ••llIO/coluuIll/IVUO.ISllo -,

1':'1,--------------- TUTO/olU".,'C..;;,o-------------'-----,

Ate p04que, não e~tando a citada cob4ança Aujeit~ ã ob6e~

vância do p4incZpio da anuaLidade ~4ibu~ã4ia, e~~e 6a~0 pode4ã da4
en6ejo a que abu~oA eAtaduaú ~ejllJ/l cometido6-

Finalmente, o emp4e6timo calamidade tem ~ido utilizado p~

4a 6in~ out40A, que não O dete4minante da ~ua in~ti~uição.

r.r--------------- Ta.TO/.lun.'u:-.cio--- --,

Suprimir do inciso lU do Art. i s, do ~Stituti.1O <'lo Pelator. na re
nussão do S'istemaTrihltário, OrcilJ'ento e F:lnarr.as a expressão
I'bem CCJ1I) prestação de serviços;"

"Art. 47 - A Uni§o, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios; cuja despesa de pessoal, a partir de IR de jane!
ro de 1989, em qualquer mes do exercício, exceda ao limite prev~

to no Art. 44, consideradas as receitas correntes acumuladas, d~

ver§o proceder a reduç§o nas remunerações individuais, a qualquer
título, de todos os seus servidores, ou a cortes nos contingentes,
na proporç§o necessária para preservar aquele limite. h

Dê-se nova redaç§o ao Art. 47 do Substitutivo do Re
lator dessa Comiss§o

~....~
Yu6fr1

auTu-- _

DIVALDO SURUAGY

EMENDA 550798-7
l:

JUS r I F I C A T I V A

JUSTIF1CJl("J\O

A fim de se evitar o retorno das chamadas onerac§ey mistas, cu1a '
e><periencia anterior não foi aprovada ro rosso ordenalrento iur!<tico, não ""
deve trihltar can ICM a atividade de presta,.ão de servi90.

A prestação de serviços deve ser trfrutada pelo :TSS.

EMENDA 550799-5
tJ DIVALDO SURUAGY

,..,.,---------- .. Lt .....lo/tOIllISllo/IU.COluuio- -,

V-CO~ISSÃO 00 SISTE~A TRI8UTÃRIO, ORÇAHENTQ E FINANÇAS. f"I09.'A'Af87]"o9J 6ft'

Visa a proposiç§o aperfeiçoar a redaç§o do Substit~

tivo em dois pontos importantes : em primeiro lugar, determina~

do uma aç~o imediata sobre o excesso de despesa, visto que a di
laç§o d~ processo em 5 anos tende a esvaziar a eficácia do dis-
positivo; em segundo lugar, apontando as alternativas para a.

.restauraç§o do limite ultrapassado: reduç§o universal das rem~

nerações ou corte proporcional no número de servidores.

O substancial reforço. das rendas dos Estados, a ser
obtido com a nova Constituiç§o, tanto torna factível o respei
to ao limite estabelecido no Art. 44, quanto faz ainda mais ~

portuna sua instituiç§o, visto que se encontram nos Estados os
fatos mais graves de exageros nos gastos com pessoal.

tJPMjI'AllTIOO;=]

PMDB-RS

Comiss§o do Sistema Tributário Orçamento

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

No art. 44 do Substitutivo do Relator dessa Comissão,
substituir "sessenta e cinco por cento" por "sessenta por cento."

1':'1---------------TUTO/olUSTIP1C..;io,------------ .....

Vê-~e ao § 3~, do a4t. I~, do Sub6titutiuo do Relato4 da
Comi6dão de Si6tema T4ibutã4io, Q4çamento e Finança6, a 6eguin
~e 4edaçiio:

§ 3~ - Pa4a a cob4ança daI. taxaA não Ae
pode4â adota4 ba6e de cátculo ou 6ato g~

4«d04 idêntic06 a06 que tenham 6e4vido '

pa4a incidência de imp06to4, nem 4e4em '

r.r--------------- fIITO/.lUITI'.uçio--- -,
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JUS T I F I C A T I V A EMENDA 5508Õ5~3
fi AUTO.c: Deputada Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

rr-;'..ITI00;J

. MPB-
~ necesário preservar a capacidade de investimento da

Estada. Parece fora de dúvida que 60 % das receitas correntes d~

vem ser suficientes para as gastas com pessoal, especialmente cons,!
derando-se a reforça, das receitas de Estadas e Municípios, ande
se têm localizada as maiores problemas com a volume desses gastas.

,.,,~---------'LIIlÂlllo/COIl.'llo/IU.c:OIlIU l o- - - - - - - - - - -,

Comissão da Sistema Tributária Or amento e Finan as-V

,.,,--------------- 'uTO/""sTl'lC:..;io-------------~-...,

Acrescente-se ao Art. 61 da Substitutiva da Relatar des
sa Comissão:

8) no "caput":

-v - a manutenção de um Sistema Financeiro especIficD
para apoiar as setores de habitação e desenvolvi
menta urbano, com prioridade para as programas
destinadas à população de baixa renda,-

tJ;'AIIlTIOO;-]
DB-RDeputada Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Comissão da Sistema Tributária Or amento e Finan as-V

EMENDA 550803-7

..,,- 'L••&JUo/cOIlISllo/'~COIIISllo----------...,

1':"1---------------TUTO'''U''IFlC&ÇÃO---------------...,

Acrescente-se no Art. 13 da Substitutiva do Relator des
sa Comissilo:

a) na "caput":

-VI - usa de bens suntuários, pr6prios ou não, ou pr~

priedade destes, enquanto ociosos.-

b) aos parágrafos:

"§ 3Q - Serão exclusividade da Sistema Financeira, _

que se refere a item V, a captação e a aplic!
ção das dep6sitos da Fundo de Garantia ~or

Tempo de Serviço e da Caderneta de Poupança.-

b) aos parágrafos: JUS T I F I C A ç ~ O

-§ 4Q - O produto da arrecadação da imposta a que se
refere a item VI será obrigatoriamente desti
nada à realização de programas que visem à
erradicação da miséria."

São tamanhas as necessidades na área da habitação e di

desenvolvimento urbano e tão importante maximizar os esforços na s~.

tida de seu atendimento, ao longo da tempo e pela futuro de um PaIs
que cresce e se urbaniza, que não se poderá prescindir de um Sistela
Financeiro específico, com recursos cativos para propiciar-lhe con~

ções de eficácia.

~.ITA~
09/06/81

pr-;;'AItTID0!S]
PMDB-RSConstituinte LUIS ROBERTO PONTE

Dê-se nova redação ao "caput" do Art. 12 do Substitutivo
do Relator dessa Comissão:

EMENDA 550806-1

r::"I~-------- ,l.u.âlllo/ccnull1o/.UlCO.,,'llo--------__-,

da Sistema Tributário, Orçamento e Finanças-V

1':"1---------------TUTO/"u""ICI;b-------------__...,

JUS T I F I C A ç ~ O

~ precisa distinguir entre a propriedade utilizada em be
neficio pr6prio e aquela.colocada a serviço da sociedade.

Sobre a primeira, quando se revista de caráter suntuári~

conforme conceito a ser estabelecido em lei complementar, é justo
que se cobre imposta, enquanto perdurarem as contrastes sociais e a
presença da miséria, para gerar recursos a serem utilizadas para m!
nimizar esse quadra iniquo.

EMENDA 550804-5
Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

rnr---------- '\.ui...l.O/COlu.do/IUICOIn••lo -,

do Sistema Tributário Or ament e Finan a -
1':"1---------------TUTO/.USTIFICAt;io----------------,

-Art. 12 - Disposição legal que conceda isenção ou bene
ficio fiscal terá seus efeitos avaliado~ pelo
Poder Legislativo competente, dentro do exer
cicio subseqüente ao da respectiva vigência.-

Dê-se
tor dessa Comissão:

nova redação ao Art. 23 da Substitutiva da Rela- JUS T I F I C A T I V A

~Art. 23 - Disposição de Legislação vigente, concessiva
de isenção ou beneficio fiscal, que esteja vigorando, s!
rá submetida à avaliação da Poder Legislativa competent~

nas termos da Art. 12, dentrb da exercício subseqüente
ao da promulgação desta Cõnstituição~

~ fundamental a vigilância imediata sabre as efeitos dos
beneficias concedidos, para garantir-lhes a eficácia e coibir desvi~

tuamentos. Por isso, propõe-se a redução do prazo para a avaliaçã~

de quatro para um ano, com a que o Legislativa disporá de, pratica 
mente, dais exercícios para realizar a avaliação.

~'.IIIT1DO~
JMOB-R?:Deputada Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

COMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO

Dê-se nova redaçlo 80 § 3g da Art. lQ da Substitutivo

do Relatór10 dessa Com1ssl0 :

EMENDA 550807-0

~--------------_TnTO/I\l.TI'IC.çio,-----------------,

~ 'LuiAlO/colllll.Jo/.UlCO'lII••lo-----------,

JUS T I F I C A ç A O

E preciso realizar, de imediata, uma análise crítica
das inúmeras concessões de isenções e beneficios fiscais, a par da

~anutenção da vigilância sabre a eficácia desses instrumentos, den
tro do espirito da Art. 12 da Substitutivo.
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,,§ 32 - As taxas não poderão ter fato gerador nem b!!
se de cálculo próprios de impostos, nem serão
graduadas em função de valor financeiro ou e
conômico de bem, direito ou interesse do co~

tribuinte."

EMENDA 550810-0

r: CONSTITUINTE Jost LUIZ MAIA
__________ pu•••1I0/COMI'.io/.UltOllulllo _

tJ COMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS ~D"'787J"9t6J8?
=---------------n:llTO/Junl'lc"Gio-------- --,

JUS T I F I C A T I V A
Altera o artigo 28, restabelecendo a idéia aã redação do

anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
e seus princlpios .

"art. 28 - Os orçamentos e planos do setor público comp!
tibilizar-se-ão com os planos globais elaborados pelo P~

der Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional.
§ 19 - Os Ministros de Estado e os representantes do Po
der Legislativo e dos Tribunais Federais poderão ser co~

vocados a comparecer ~o Congresso Nacional ou a qualquer
de suas Comissões para prestar esclarecimentos e susten
tar as propostas dos respectivos órgãos.
§ 29 - Os planos e orçamentos deverão ser elaborados le

vando em conta as macro-regiões geográficas do PaIs e a
participação dos diversos segmentos pollticos e sociais
e dos vários niveis de governo.

§ 39 - A alocação de recursos d~verá obedecer ao crité
rio da proporcionalidade direta à população e inversa à
renda "per capita", excluindo-se as despesas com:
a) Segurança e Defesa Nacionall
b) Manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito

Federal:
c) Poderes Legislativos e Judiciáriol e
d) Divida pública."

JUSTIFIC-ATIVA
O substitutivo abandonou a idéia central e uma das ' mais

ímportantes do artigo de vincular' o planejamento macroeconômico do

Estado ao processo de alocação e distribuição dos recursos públicos
na economia.

Em nossa opinião, os planos macroeconômicos devem permane
cer como diretriz da vontade do Pars em alcançar certos objetivos.
Os planos de médio prazo, do Governo, que se confundirem com os pia
nos plurianuais devem atender de certa forma a vontade do Governo,
mas devem ficar atentos aos objetivos maiores do Estado e às aspir!
ções do seu povo. Os planos de curto prazo são ainda, aqueles ada~

tativos à conjuntura e coordenadores de todos os instrumentos de po
lItica econômica de curto prazo. Os planos são todos indicativos p~

ra o setor privado e normativos para o setor público no que tange
à sua responsabilidade nas normas, na sua mais ampla concepção ins
titucional, e aos quais se' devem vincular todos os orçamentos públ!

coso Portanto, o mais que podemos concordar é que não sejam aqui d~

finidos, mas em lei complementar. No entanto, ignorá-los no texto,
nunca.

O processo do planejamento não pode limitar-se à respons!
bilidade de ação do setor público, tem que situar-se de um contexto

mais global da própria Nação e dentro de um processo que, repetimos,
deva ser indicativo para o setor privado.

Por outro lado, não se restringe o planejamento a planos
de investimentos públicos, tal como propõe a redação do substituti
vo. Isto é uma limitação que pode induzir a sérias distorções. O s~

tor público tem seu custeio com os serviços públicos e a manutenção
da máquina administrativa, os qu~is também devem ser planificados.
Não se deve esquecer ainda que todo recurso aplicado em investimen
to deve prever a manutenção dele resultante. Embora este processo
seja constatado com frequência no paIs, não devemos consagrar tal

erro na Constituição mas, sim, evitá-lo.

tçM,."tIOOLJ
PMDB-RS

~D'T'i;7]'o9(06J87

5'·..TI000PDS-PI
aUTolt--------------

MAIA

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e FinBnças-V

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Ao Substitutivo da Comissão do Si~

tema Tributário, Orçamento e Fina~

ças.

JUSTIFICACAo

JUS T I F I C A ç A O

A falta de parâmetros para a devolução pode transformar o
empréstimo compulsório em imposto, seja por efeito da corrosão infl!
cionária, seja pela adoção de prazos exageradamente largos.

Por outro lado, existindo a garantia da restituição do
montante arrecadado em valor devidamente corrigido e dentro de.prazo
razoável, reduzir-se-á a natural repulsa do contribuinte a esse tipo
de intervenção.

. E necessário coibir abusos como os Que têm ocorrido,
com freQuência, na instituição de taxas com fatos geradores i
dênticos aos de impostos, ainda Que com bases de cálculo diveE
sas, ou estabelecidos em função de outros parametros Que não
o das despesas com serviços prestados pelo Poder Público.

R§ 29 _ A devolução do empréstimo compulsório será efe

tuada em dinheiro, no valor correspondente ao
seu poder aquisitivo original, em prazo não supe
rior a cinco anos, contados da data de sua inst!
tuição, garantida ao contribuinte a opção de co~

pensação automática do valor ~ ser devolvido com
qualquer débito seu junto a pessoa de direito p~

blico instituidora do empréstimo.-

Acrescente-se ao Art. 52 do Substitutivo do Relator des
sa Comissão um § 22 , passaodo o Parágrafo Único a § 12:

Substitua-se, no caput do art. 50, a expressão "e camp~

derá" por "ao qual compete".

'EMENDA 550808=-Ü

,=-- ,L.....IUO/COIlI••lo/.u.CO.ltdo---- ...,

=---- TUTO/JUSTl'IC&Ç1D --,

= I'Lld.IO/cOM.IIIO/IUlCO.IIlIo----------,

• COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

= TIUO/.lVITIPICaCio----------------,

EMENDA 550809-6
~ CONSTITUINTE JOst LUIZ

O ind1gitado preceito, indiscutivelmente,.enuncia a com

petência do Tribunal de Contas da União.

t de toda conveniência, pois, a altéraçáo sugerida, po!

quanto forma clara e individopa a redaçáo do dispositivo em questão.



~.'T'~
09/06j87

m----------------TlITO/olUlYlrICaCI.o-----------------,

"Altera a redação do art. 38 do a~

teprojeto da comissão do Sistema

Tributário, Orçamento e Finanças."

I - Projeto de Lei de Diretríz Orçamentária. até 15

de abril.
11 - Projeto de Lei Orçamentária, até 15 de setembro,

obedecido o Projeto de Lei de Diretriz OrçamentÃ

ria aprovado.

Parágrafo único - Na hipótese do não cumprimento dos

prazos aqui estabe1ec1dos, caberá a Comissão Mista de que trata o a~

tigo 31 a iniciativa da apresentação dos respectivos projetos de lei,

no prazo de trinta dias.

Dê-se ao artigo 38 a seguinte redação:

"art. 38 O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Naci

onal, para acompanhamento, relatórios circunstanciados da

execução flsico-financeira e avaliação econômica e social

dos planos e orçamentos."

JUST:IF:ICACl0

A emenda proposta restabelece a redação do artigo 13 do a~

teprojeto aprQvado pela Subcomissão de orçamento e Fiscalização Fi-
• nanceira.

JUS T I F I C A T I V A

Simplifica a redação dada aos ítens I e 11 e cnmpati

bi1iza seus prazos aos do Poder Executivo para sancionar ou vptar e
aos do Congresso Nacional para se pronunciar, impedindo, por oportuno,
que se entre pelo recesso parlamentar, e evitando uma convocação eA

traordinária específica.

Além di~so, incau1 a prev1sao da hipótese de o Poder
Executivo não enviar os respectivos projetos de lei em tempo hábil.

pr;'.."D.~
PDS-PI

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO OR

Suprimam-se os artigos 41, 42, 43, 44 e 47

Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira

,.,..,.-- 'L••'JiIIO/CO.I ••IIl/.~CIlIb..ão---- __,

",.,.----------------- ru'O'''UITI,.UCio----------------...,

EMENDA 550814-2
l!J aUTO.r- CONSTITUINTE JOst LUIZ MA:IA

A avaliação da realização das metas previstas através da

Mensagem presidencial'en~aminhada no inIcio da sessão legislativa não

atende plenamente o que se pretendeu com a inclusão ao artigo 13 .c~

tado, já que as informações atualmente contidas naquele documento de~

partam pouco interesse no Congresso Nacional. Faz-se necessário i~

traduzir conceitos modernos de gerência polltica dos orçamentos ,pú
bl1Cos,o que requer uma fr~ência mais assldua das informações,. de
tal forma a evitar distorções irreverslveis,com graves conse~ências

no uso dos recursos públicos.

rr;'..TIDO;]
PDS-P

al O orçamento de operações e transações fiftan

ceiras. para infarmações;

bl O orçamento de investimentos, para aprovação;

Restaura e modifica a redação dos artigos 2,3 e 4 do
anteproJeto apresentado pela Subcom1ssão de Orçamento e Fiscalização
F1nanceira e por ela aprovado por unanimidade, cuja idéia, no subs

ti!utivo, figura no artigo 29.

Art. 29 - Os orçamentos anuais do setor púbiíco co~

preenderão as estimativas de receita e despesa, explicitarão os obj~

tivos e metas a alcançar com os recursos alocados e proporc10narào os

elementos para verificar sua integração com os planos,

Parágrafo Onico - são orçamentos do se~or público:

I - O Orçamento da União que compreenderá todas
as receitas e despesas relativas aos seus Poderes e aos orçamentos
das entidades que não se enquadrem como empresas estatais, devendo in

dluir também demonstrativo dos valores das isenções tributárias, in

clusive anistia, subsídias~e incent1voS fiscais ou financeiros, que

impliquem renúncia da receita ou acrésc1mo da despesa.

II - O Orçamento das Empresas Estatais compreenderá
todas as receitas e despesas de cada uma das empresas, indiv1dua1men
te, onde o setor público, direta ou indiretamente, mantenha a mai2

ria do capital, e será apreciado pelo Congresso Nacional da seguinte

forma:

A matéria contida nestes artigos não tem nada a ver
com o capItulo constitucional "Orçamento".

JUSTIFICATIVA

EMENDA 550815·1

~ CONSTITUINTE JOS2 LUIZ ~;:

",.,.----- TUTO'oIuSTI'lcaçio-------- --,

,.,..,.----------- " .••'IUO/COM••,lo'lulCo.,ulo-- ----,

COMISS~O DO SISTEMA TRIBUT~RIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

(TPD'••T100-

PDS-PI J

rr=; '''.TIDO;=]
PDS-PI

JUS T I F I C A T I V A

Art. 30 - O Poder Executivo encaminhará ao Congresso

. por"outro lado, a supressão da figura "Caixa Onico do 'lesou
ro Nac10nal" e recomendada, pois inser<-la

~ no texto Constitucional
lbe daria uma permanência indefinida.

Substitua-se a redação do artigo 40 do anteprojeto da
fubcomissão de Orcamento e Fisca1izacão Financeira pela segu1nte:

.~ .programação financeira implica em adéquá-1a às verdadei
ra.s ne_ceSS1dades da prestação de serviços. real;zaç-ao de... obra f? e amo~

t1zaçoes de encargos da dívida,não sendo portanto 10"g<co... nem coerente
propo.r O d.Uodé.c..imo como limite, pois o normal é que a programação evi
denc1e ma10r concentração de necessidades de recursos em certos me'!;es
e menores em outros.

"Art. 40 .. A câmara dos Deputados, o Senado Federal eO os

Tribunais Federais aprovarão suas respectivas programações

financeiras ficando os recursos mensalmente disponíveis,p~

ra saques }unto à entidade responsável do Executivo."

DiSpÕe sobre recursos orçamentários
da Câmara dos Deputados, do Senado Fed~

ra1 e dos Tribunais Federais.

'EMENDA 550812·6
~ IUt'OI

CONST:ITUINTE JOS2 LUIZ MAIA

mr-----------~~--- 'IXT01"1II"'''ACID--- -,

I!J '1,IU./COII'IIIo/IUKOIII..1o

r:COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTAR10 ORCAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 5508.l3~
l!J CONSTITUINTE JOS! LUIZ .;;:;

rnr----:-----~.ullÁjD,..;.....lo,~"'__,===:.-::--=-== =,....,...--,
COMISSXO DO SISTEMA fkIBUTARIO, ORÇAMENTQ E FINANÇAS
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JUS T I F I C A T I V A

Também não vemos como privilegiar em texto constit~

cional alguns adJetivos em detr1mento de outros, igualmente propestos.

o texto do anteproJeto apresentado foi amplamente de
bat1do e aprovado pela Subcomissão na f~~ma como estamos propondo.

Por estes mot1vos solic1tamos ao ilustre relator seja

restabelecido o texto original. Pois o julgamos mais adequado e menos

polêmico.

I Operações de crédito por antecipação da rece!

ta, que serão liquidados no próprio exerclcio.
11 - Abertura de crédito suplementar.

§ 19 - As categorias de programação não computadas ou in

suficientemente dotadas na Lei Orçamentária poderão se~

incluldas ou acrescidas mediante autorização de créditos
adicionais.

§ 29 - Qualquer alteração da legislação tributária relati
va à hipôtese de incidência, base de cálculo, allquota,s~

jeito passivo e modalidade de arrecadação de quaisquer
tributos só será admitida com prévia autorização do Con

gresso Nacional, para vigorar no exerclcio financeiro se
guinte e desde que tenha sido contemplada no Projeto de
Lei de Diretriz Orçamentária."

JUSTIFICACl0

indic;!
impecfi

As emendas apresentadas não indicam nem nunca
raro a necessidade de mudança ou razões técn1cas imperiosas ou

tivas.

Portanto, não vimos,e cont1nuamos sem ver, razões para

tantos adJetivos orçamentário~, vez que a adJetivaçãv, o conteúdo, a

forma etc. devem ser obJeto de rggulamentação por le1 complementar ou
lei ord1nária.

1":'1----------------Tl:I{To/~unl'rc..çia----------------...,

"art. 45 - Lei complementar disporá sobre normas gerais

de organização, elaboração, execução e acompanhamento do

planejamento e dos orçamentos públicos em termos reais,i~

clusive sobre os prazos de vigência e apresentação ,dos
planos ao Poder Legislativo."

Ao Substitutivo da Comissáo do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças.

O Substitutivo retirou o dispositivo base da peça orçame~

tária, aquele que confere maior estabilidade ao processo de planej~

mento, inclusive da iniciativa privada, consignando a prática que
hoje estamos assistindo, do casulsmo, do imediatismo, dos tapa-bur!.

cos desordenadores da economia.
Fazemos absoluta questão da maputenção deste dispositivo

que consagra o princIpio do planejamento, da vigênci~ das altera

ções fisca~s para o exerc!cio seguinte e da obrigatoriedade da di~

ciplina e austeridades dos gastos públicos.

=----------------TllTo/..u"lf'caçlo-----------------,

EMENDA 550818-5
~ IUTOIl

~ CONSTITUINTE MESSIAS GOES

L!J I'L."IUO/COI,,"lo/.u-co•. ulo

[- COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E rINANCAS

~••T.~'ov 06/87

pr-;'...'IOOQ
PDS-PI

"Suprime o § 19 do art. 34 do' Subs
titutivo da Comissão do Sistema

Tributário, Orçamento e Finanças,e
dá nova redação ao artigo 45."

Suprima-se o § 19 do art. 34.

EMENDA 550á'f6:~r

PJ CONSTITUINTE JOsg LUIZ MAIA

Suprima-se o parágrafo único do artigo 50.

JUSTIFICATIVA

úbl1P -
exte!.

tJ!F'AItTI000PFL-SE

no.

Na verdade, a regularidade da gestão dos reqursos

cos há de ser aferida tanto pelo controle interno quanto pelo

Da maior conveniéncia a supressão desse parágrafo único,

pois a sua permanência implicaria deixar ao exclusivo critêrio do co~

trole interno dizer da regularidade ~a gestáo, de um modo geral, e só
em casos especiais é que haveria a atuação do controle externo.

JUS T I F I C A T I V A

Substitua-se, onde estiver, no te~to referente o Or

çall'ento, a expressão "autor1zação legal" por "autorização legislat.i
vali •

JUSTIFICACAo

r.-r---------------- TUTO/.lUSTlrtU,Çi,O---------.-----------,

r:-r---------- I'LUalll0/colfllllo/IIl8CO••uolo------------,

COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550819-3
f: CONSTITUINTE MESSIAS GOES

rryi'AIlTIDOQ
PDS-PI

Para manter ~oerência com os argumentos utilizados no
substitutivo quando argumenta pela mudança dos parágrafos 29 e 39
do artigo 19, dizendo-os critérios, seria de bom alvitre eliminar
também este dispositivo, que é um critêrio.

Desta forma, para continuar mantendo tal coeréncia,é pr~

ciso garantir um tratamento ao orçamento aprovado de forma a gara~

tir o seu valor real, sem que para isto um critério, que pode não

Ber O mais adequado, seja fixado na Constituição.

Além disso, a se definir a autorização legal e a abertu

ra de crédito suplementar automatizada estaria eliminando o excesso

de arrecadação. Portanto, créditos adicionais só poderiam advir da
emissão de moeda ou de operaçóes financeiras de crédito. A primeira

vista este mecanismo autógeno elimina até a possibilidade de utili

zação independente de um crescimento da receita real, em função de

um crescimento da atividade econômica.

,.,., --- 'I.UAJllO/eollll.Io/.UICO.l.llo-------------,

• COMISS~O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
1":'1 TIITO'JUSTI'ICa;io -,

Altera a redação do artigo 33 e parágrafos, acrescendo-os.

"art. 33 - A Lei Orçamentária não conterá dispositivo e!

tranho à previsão da receita e despesa, salvo autorização

para:

A expressão proposta é mais cond1zente com o papel do

Congresso Nacional quanto a sua faculdade de legislar sobre os gas

tos públicos, uma vez que é o único Poder competente paxa autorizar
despesa e aprovar orçam~e~n~t~o~. _4
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CONSTITUINTE SIMAO SES5IM

JUSTIFICAÇÃO

suas Comissões para prestar esclarecimentos e sustentar

os planos e propostas orçamentárias relativas a seus res

pectivos órgãos."

auTOR--------------

DO SISTEMA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINAN AS

r:T---------------'ufO/~Un.,le..çio---------------_,

r:T--------- .LUlAIlIO/COtusdo/IUlCOMllIlo----------,

EMENDA 550820-7'

l!J

Suprima-se o artigo 22 e seus parágrafos do Substitu
tivo do Relator.

JOSTIFICAÇAo

Reduz a redação do referido parágrafo, passa a obrigatori~

dade para a possibilidade de convocar Ministros, como convém, e am

plia tal possibilidade aos Tribunais Federais e ao Poder Legislat1vo,
ficando assim todos os poderes sujeitos a tal procedimento, evitand~

-se privilégios que concorrem para a desmoralização do exerclcio da

função pública.

A extração, a circu1ação, a distribuição ou o consumo do.
minerals do país enUlll9rados em 1e1, imposto que 1nciclim
uma s6 vez sobre qua1quer tributo sobre e1ea.

VI

INCLUA-SE

Art. 13 - Compete a União instituir imposto sobreI

EMENDA 550823·1
~ aUTOlIt

~ SENADOR JAllBAS PASSARINHO

,.,,--------- .Llú./coMlldo/.I$CO••ulo----------.,

• comissão do Sis'!;ema !I.'r1butár1o O%lçamentos e :r1nanças

r.r---------------TIUO/olUITIPlCacio---------------,

~'.T.~
"09/06/87

tJPF'''·TIOO~• PFL-SE

SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAME~TO E FINANÇAS

o artigo em questão trata de matéria pouco digna de f!

gurar no texto Constitucional, motivo porque submetemos à consideração

desta Comissão sob a presente Emenda supressiva.

r;T---------------TUTO'"lUSTI...cação-----------------,
"Dispõe sobre a divulgação aos
planos e orçamentos públicos."

EMENDA 550821-5
~ aUTO"

~CONSTITUINTE MESSIAS GOES
,.,, .LI.."'o/col'.ul0/IUSCOM.ldo--- ,

Inclua-se o seguinte artigo:

"art. 41 - Após aprovados, planos e orçamentos públicos
serão amplamente divulgados pelo Poder Executivo, de fOE

ma resumida e acessível a toda sociedade."

JUSTIFICAÇKo

r:-r--------------- T U TO' oIUIT I' lCaçi o - - - --,

"Dispõe sobre o comparecimento de M!
nistros de Estado no Congresso Nac!
Dna!."

A divulgação dos planos e orçamentos públicos é uma obri

gação do Estado para com os contribuintes. ~ uma informação de gra~

de importância sobre a utilização, no presente e no futuro, dos re
cursos arrecadados.

A inclusão deste artigo na Co~stituição é plenamente jus

tificável para que esta obrigação não seja esquecida ou até desobe

decida, se tratada em lei ordinária.
A não adoção desta medida em outras esferas por falta- de

condições técnicas ou financei~as não justificam a sua exclusão do
texto constitucional. Além do mais/não se propõe a forma de divulg~

ção, devendo adaptar-se a cada realidade/desde quando fique acessí
vel à sociedade.

Parece-nos ser uma medida de profundo sign1ficado e que

concorrerá para o desenvolvimento do processo democrático,a elevação

do esplrito cí~~co e a eficácia dos recursos públicos.

Dê-se ao art. 20, ga~ut, do Anteprojeto Substitutivo
da Comissão V - Do Sistema Tribut r o, Orçamento e Finanças, a seguin
te redação:

"Art. 20. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a ren
da e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industriã
lizados, quarenta e seis por cento, na forma seguinte: -

a) dezenove inteiros e cinco décimos por cento ao Fun-
do de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e três inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento para aplicação nas Regiões Norte e
Nordeste, através de suas instituições oficiais de fomento;

11 - ao Estado e ao Oistrito Federal, onde se sit~ o
estabelecimento que der origem à receita, oito por cento do
produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializa
dos. -

omissis ••••••••••••••.•.•.•••.••

JUS T I F. I C A ç ~ O

~ sabido que o aumento das receitas estaduais e munici
pais objetivam a realização da transferência dos encargos públicos~
da UniãO para os Estados e Municípios. Para esse e f'e í t c , implle-se
aumentar o fortalecimento financeiro de Estados e Municípios, ou não
será possível a assunção desses encargos, prejudicando a concretiza
ção de um dos objetivds fundamentais da Nova República, qual seja, a
proxima~ ao máximo, a administração dos serviços públicos dos cida
dãos que são seus legítimos beneficiários.

tÇ'''.TIDO~
PFL-SE

.UTO.-----_~------_
GOES

EMENDA 550822·3
~ CONSTITUINTE MESSIAS

1ãI-=-==-:-=------ 'LIUIllO/cOMIIIJo/luaCO.'NIo__

• COMISS1í.O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAME~TO E FINANÇAS

Altera a redação do § 49 do artigo 28.

"§ 4Q. OS Ministros de Estado e os representantes ~o Poder
Legislativo e dos Tribunais Federais poderão ser convoca
dos a comparecer ao Congresso Nacional ou a qualquer de



v-Comissão do Sistema Tributário. Orçamento e Finanças e 211

EMENDA 550825-8
e: CONSTITUINTE SIMÃO SESSIM

~~--------_ 'LUU10/coYII.lo/.lIUOIlIll.do --,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

"§ 29. A auditoria prevista no parágrafo anterior s~

rã realizada por pessoa jurldica de direito privado, de camprov~.

da capacidade técnica e idoneidade financeira, escolhida mediante
procedimento licitátorio sob a responsabilidade da Mesa do Sen~

do FederaI" •

Dê-se ao § 29 do art. 89 do Anteproj~

to Substitutivo da Comissão V - do

Sistema Tributário, Orçamento e Finan
ças, a seguinte redação:

"§ 29 O disposto na alínea "a" 00 ítem 11 e no pa

rágrafo anterior deste artigo não compreende o patrimô

nio, a renda e os serviços, relacionados com exploração

de atividades econômicas regidas pelas nor~as aplicá
veis a empreendimentos privados."

JUSTIFICATIVA

Visam estes dispositivos a ensejar um controle especIfico

por parte do Congresso Nacional da situação financeira e econ~

mica das entidades de administração indireta, inclusive ao ãngu
lo da probidade e eficiência ~dm1nistrativas, em aspectos que

escapam ao controle geralmente formal exercido pelo Tribunal de

Contas da União.

JUSTIFICAÇKo

---- T(.,O/JUHlfIC'";io-- _

0;::: PLIUlA",o/c:o ... s,io/sUIC:O"IUio

~·i.:'-lsão do Sistema Tributário. Orçamento e Finanças

Dê-se nova redação ao inciso 11 do § 9" do Art. 15

do SUbstitutivo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças:

. -.!l fJ--;~';~;SJ

1tJ--7"~~

"11 - Não 1ncidirá sobre as operações que destinem

ao Exterior produtos 1ndustrializados, ,definidos

em Lei. Complementar, assegurando aos Estados, ao

Distrito Federal e aos"Terr1tórios s~perávitár1o~

ao Comérc10 exterior, uma compensação, por parte

da União, relativa às perdas decorrentes da não

incidência 11 •

EMENDA 550828-2
~ons;iLu1nte VICTOR FACCI;~~

A Emenda ora proposta tem por objetivo aperfeiçoar a re
dação do dispositivo. Na su:.simplicidade, as mod1ficações introduzi:
das têm grande Significado técnico. A omissão no texto da palavra "e~

ploração" implica prejuízo na compreensão do parágrafo; sua inclusão
articula-o com disposição que de~e integrar o capítulo da ordem econ~

mica. Ao se subst1tuir a expressão "regidas ~ normas" por "regidas
pelas normas", se dá a idé1a, que é a ma1S precisa, de que o texto se
refere a 'regime jurídico.

Essas as razões da Emenda ora proposta.

CONSTITUINTE SIMÃO SESSIM

JUSTIFICAÇJ\O

Dê-se ao art. 27, áaeut, do Anteprojeto Substitutivo
da Comissgo V - Do Sistema Tribut rlo, Orçamento e Finanças, a segui~

te redaçgo, suprimindo-se- ô § 32 do mesmo artigo:

"Art. 2U. O Sistema Tributário de que trata esta Cons
tituiçgo entrará em vigor em 12 de janeiro do ano subseqüente
BO da sua promulgaçgo, vigorando o Sistema Tributário ora sub~

titufdo até o dia anterior a essa data."

JUS T I F I C A ç A O

A Emenda ora proposta tem por objetivo assegurar ao aL
tigo 27, que trata da data a partir da qual vigorará o novo Sistema
Tributário, uma redação mais flexível, capaz de se amoldar a uma eve~

tual dilatação ou redução do prazo previsto para a conclusão dos trab.!
lhos de elaboração da nova Constituição brasileira.

Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de pro
duto industrializado é extremamente amplo; cumpre deixar a cargo de
Lei Complementar sua def1nição.

A nova redação visa compensar os Estados que efeti
vamente contribuem para a obtenção dos indispensáveis saldos positi

vos ~a balança comercial do pa~s mas que com 1stO têm sofrido peL
das na arrecadação do tributo relativo às operações c~m a Exterior

como grande parte das importações sofre a incidência do imposto, as
Unidades da Federação defic1tárias obtêm compensação imediata. No

entanto, apresentar superávit significa não alcançá-la. Impõe-se,

por isso, por questão de justiça, a açao da União nos termos propo~

tos pela nova redação, considerando que os benef ícios resultantes

da entrada de dl.visas se espraiam sobre toda a economia nacional e

que está nas mãos da União a polít1ca cambial.

----- Tl:lfO/JutoTI'ICA;i.O-- _

Constituinte VICTOR FACCIONI

rrJ"'-/J--- ,t.UI."lo/ço.U'tio/IUlctll..uio---~---

. Comissão do Sistema Tribltário, Orç~mento e Froan

EMENDA 550829-1

tJ
fl

EMENDA 550827-4
fi AUTO'r: DEPUTADO CARLOS. ALBERTO CAO

1":"1---------------- TU'o/JII.l'l,.IC;.~.O----------------_.

EMENDA ADITIVA
Dê-~e nova redação ao § 6" do Art. 15 do Substitu

tivo da Comissão do S1stema Tributár10, Orçamento e Finanlas.

r - resolução do Senado Federal, aprova
da por d01S terços de seus membros, estabelecerá:

Acrescentar ao artigo 49 os parágrafos 19 e 29 seguintes:

"§ 19. Sem prejulzo das atribuições do T~ibunal de

Contas da União, poderá o Congresso Nacional, em sessão conjunta
de seus membros, determinar a realização de auditoria externa em

qualquer entidade de administração pública indireta".

11§ 6!!

ta o item ilr:
Em relação ao imposto de que tr&
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a) a alíquota básica;

b) a alíquota reduzida aplicável às op~

rações internas com mercadorias de consumo espe

cial, definidas, regionalmente, pelos Estados, e

que não será inferior à metade da alíquota bás1cai --------tUTo/JUSTlrtCAÇio---------- ---,

c) a alíquota reduzida aplicável à pre~

tação de serviços especiais def~nidos pelos Esta

dos;

Incua-se onde couber o Substitutivo da Com1ssão do

tema Tributário, Orçamentó e Finanças o seguinte artigo:
Si~

d) a alíquota aplicável às operações re~

lizadas com lubrificantes, combustíveis, energia ~

létríca e minerais;

e) a alíquota aplicável às opera~ões de

exportação;

11 - As alíquotas, nas operações intere~

taduais, serão aplicadas repartidas por metade en

tre os Estados de origem e de destino.",
JUS T I F I C A ç_X O

A participação do Estado consumidor deve ocorrer an

todas as operacões interestaduais e não apenas naquelas rea

lizadas entre contribuintes.

De fato, de acordo com a atual sistemática, manti

da pelo Substitutivo,todos os Estados menos desenvolvidos SQ

frem significativaa perdas, pois, nas vendas efetuadas por

grandes empresas diretamente a consumidor somente o Estado de

origem é beneficiado. Igualmente, nas operações entre contr~

buintes, mas com mercadorias não destinadas à revenda ou qu~

do a revenda não é tributada, e, também, nas compras gover

namentais - inclusive Municípios -'realizadas fora do Estado,

ocorre o mesmo processo de tributação exclusiva pelo Estado

produtor das mercadorias.

Assim, a persistir a redação do Substit4tivo,esta

ria estabelecida injusta e inexplicável diferença tributária

em favor dos bens oriundos de outros Estados, ou se]a,contrª

riando o princípio da igualdade, explicitado no Ar~. 11 do

Anteprojeto.

De outra parte, o livre ~stabelecimento de diver

sas alíquotas, conforme prevê o Substitut~vo tornaria o im
posto ainda m~is complexo, dificultando a vida do peque~o e

médio contribuinte.

"Art. O Congresso Nacional deliberará sobre as

prioridades do Orçamento da União e dos Planos e ProgrQ

mas de Governo, até o término do exercício anterior às
propostas do Executivo."

JUSTIFICAÇÃO

Desnecessár;io ressaltar que esta é uma oportunidade que

o Congressista-Constituinte não podde perder para recolocar, entre

as prerrogativas do Poder Legislativo, a deliberação sobre as priQ

ridades do Orçamento da União, como forma até mesmo de assegurar

um maior equilíbr~o entre os Poderes.

. Assim, mesmo que o Executivo continue detendo, pela sua

capaçitação técnica de diagnóstico P!ec~so, a obrigação de elabQ

re dentro das prioridades previamente fixadas pelo Legislativo.

t a nossa p~oposta de Emenda.

Elimine-se o inciso 11 do Art. 16 e parágrafos do Sub~

titutivo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finan

ças, passando a constar a seguinte redação:

11Art. 16 - Compete aos Municípios i ns

tituir imposto sobre propriedade predial e territorial

urbaha".

JUS T I F I C A ç X O

constituinte VICTOR FACCIONI

-=----~-- 'LlNA'lIo/cOWIS'io/Il/UOMlIJÃO---------------,

• Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

'EMENDA 550830-4'

tJ
AUTO.

O objetivo d~ criação do imposto sobre vendas a vareJo

-de merc~dorias visaria ~ompensar os Municípios pela perda da tr~

butação sobre serviços, ora atribu~da aos Estados. Entretanto

há que se considerar que o percentual de partilha sobre o ICM s~

rá elevado,' além de os recursos gerados pôr este perem amplia-

__dos de forma significativa.

!J
Dê-se nova redação ao Inciso 111 do Art. 2" do Subs~ituti

vo da Comissão do Sistema Tr1butário, Orçamento e Finanças, elimi

nando-se suas a11neas:

"111 - estabelecer normas gerais em mat.éria de

legislação e administração tributária."

JUSTIFICAÇXO

A redaçãf do suhstitutivo contém ~mprecisões e lacunas

tais como: formas de exclusão e/ou extinção do crédito tributário,

administração do ~ributo,·etc.

A redação proposta supre, em caráter amplo e geral, todos
os aspectos relacionados nas alíneas "a" e t1btl.

Por outro lado, sabe-se que a absoluta maioria dos

4.000 Municípios brasileiros, após decorridos 20 anos, não con

seguiram viabilizar a'cobrança do ISS ora extinto. A proposta do

substitutivo repetirá a realidade anterior e, se aceita, será

concentradora de recursos, p01S apenas as Capitais e grandes ci

dades conseguirão instituir e cobrar o imposto.

Além do mais ~averá superposição de tributação por pa~

te de Estados e Municípios sobre os mesmos sujeitos passivos e

dificuldade de obrigações burocráticas tributárias exigidas do

mesmo universo de contribuintes.
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EMENDA 550833-9
t!1 a"TOIllc: DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

~r---------- 'LlNAlllo/coM'nt.o/svlCoIU"io-----------,

COMISS~O 00 SISTEMA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINAN AS

r.1,......---------------tIIfO'JUSTI'ICAC1o-------------------,

INCLUA-SE NO INCISO II,ARTIGD 82 , SEÇ/lO lI, DO SUBSTITUTIVO A~ SE
GUINTE ALÍNEA, RENUMERANDO AS QUE LHE SEGUEM:

n ART. 82 _ ( ••••••••..• )

11- Instituir imposto sobre~

c) o ato cooperativo, assim considerado aque:
le praticado entre o associado e a coopér!
tiva, ou entre cooperativas associadas, na
realizaç~o da operaçaes que constituam o

objetivo da sociedade."

são considerados atos cooperativos aqu~les ~atos pra
ticados entre as cooperativas e seus associados ou entre coope
rativas associadas. A sua imunidade fiscal, constando do texto
constitucional, apenas irá manter o que atualmente já acontece,
de modo que as cooperativas não precisarão repetir, periódica

mente, seus esfolrços junto aos novos ,titulares dos diferentes

órgãos governamentais, especialmente do Ministério da Fazenda,

o~ recorrerem ao Judiciário para demonstrar a intributabili
dade técnica da tais atos.

Assim, quan~o ao imposto· de renda, se os atos coope
rativos fossem tributáveis, bastaria a cooperativa agrpecuária
aumentar o valor a ser pago ao produto~, evitando o retorno
sobre o qual "poderia" incidir o imposto.

Na de ~onsumo. seria suficiente distribuir os bena
por preço menor, suprimindo ~ retorno.

Essas as razões que nos levam a apoisr f: 11 reapre
sentar esta sug~stão, que nos foi encamin~ada pela OCERGS e p~l.

OCB.

Dê-se a alínea C, do i~em 11 do art. 82 do SUbstitutivo
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças a seguin
te redação:

Quanfo ao ICM, a imunidade não diminuirá O montan
te a ser arrecadado pelo Estado, pois a cooperativa, ao vender a
produçã~ do associado, pagar~ o valor int~gral do impoAto, in
clusive o correspondente ao agregado pela co~pe~ativa. Não
incidindo o ICM 150bre os atos cooperativos, a situação fit:llrá
como se acha a'tualm..nte, conforne ~ disposto na Lei Complemen
ter n 2 24, de 07 de·janei~o ee 1975.

~''''IDO~PDS-RS

EMENDA 550835-5
~ AUT">CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

,..,..,,----------- .U••IUO/co.I~.JO'.U.CO.I..io---- ,

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

JUSTInCATIVA

Os atos cooperativos; pela sua natureza, não desencadeiam a
ocorrência do denominado fato jurldico tributário, tendo em vista
que as sociedades cooperativãs são instr~mentais, viabilizando a co
mercialização global 'das atividades de seus sócios.

Constituindo-se apenas no veiculo de comerciali~ação dos só
cios, não auferem as cooperativas qualquer'resultado pela sua ativi
da~e direta, úma vez que eventuais sobras ou perdas. reve~tem aos pr~

prio's sócios, na' proporção' dos negócios com elas r~alizados.

Trata-se de uma sociedade de natureza tlpica, as cooperativas
~xigem regime de tratamento tributário próprio, para que a omissão
que hoje existe não as deixem vulneráveis ~s investiduras do fisco.
As eq~Ivocas interpretaçaes por parte de órgãos públicos,gerando di~

torções e equiparaçaes errÔneas das cooperativas com outros tipos s~

cietários, se tornam descabidas, pois a se exigir o pagamento dos
tributos das cooperativas, estaria caracterizada a bitributação, pe
la exigência de pagamento de dois tributos, em função de a~enas um
fato jurldico tributário.

A nossa proposta visa inscrever a não incidência tributária '
dos atos cooperativos, a nlvel de imunidade constitucional,estabele
cendo-se segurança para as cooperativas, bem como afastando os equi
vocas que se registram em inúmeras e longas demandas, cujo desfecho
tem onerado o Poder Público.

"",----------------- TUTO/olusTlneAçãc,.-----------------,

Inclua-se, Substitutivo da Comissão do Sistema Trib~

tário, Orçamento e Finanças o seguinte art. 12, renumerando-
-se os seguintes:

"Art. 12. t vedado à União, aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios instituir tributos so
bre o ato-cooperativo, assim considerado aquele pra

ticado entre o associado e a ~ooperativa ou entre
cooperativas associadas, na realização de serviços,

operações ou atividades <:lue constituam o seu objeti
vo social."

patrimônio, renda de serviços de
partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades Sindicais,
das instituições de educação e de
Assistência Social, diretamente re
lacionados com os objetivos que
lhes definem a natureza e das enti
dades fechadas de previdência priv~

da, observados os requisitos fixa
dos em Lei Complementar.

C -

II-

"Art. 8 2 ••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFI:CAÇAo

~'''JIITI00s=J
PDS/RS

,LlN,bro/COII.sslo/IUlCOIIIUlIo I
COMISslo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550834-7
l!J AUTO"

[- Constituinte VICTOR FACCIONI

JUSTIFICAÇÃO

t de suma importância a inserção do princípio da imu
nidade fiscal para os atos cooperativos na Carta Magna, tendo
~se em vista que, em todo o mundo, n.ão incidem impostos sobre
esses atos.

o caráter assistencial, indissociável dos serviços e
das complementações de benefícios previdenciário~ que constituem
as f1nalídades básicas das entidades fechadas de previdência pri
vada, torna-as tiiulares reais da imunidade tributária conferida
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pela Constituição às Instituições de Assistência Social, consoante

do estabelec1do no Artigo 19, inciso 111, Alínea IIC U da Constitui

ção Federal:

c) O Patrimônio, a renda ou os serviços dos Partidos Po

líticos e de Instituições de Educação ou de Assistên

cia Social, observados os requisitos da Lei.

JUSTIFICAÇÃO

A fiscalizaçao das finanças pÚblicas pelo parlamento é u

ma conquista oriunda do Estado liberal e decorre do princípio da sQ

beran1a popular. O povo, através de seus representantes, autoriza o

Estado a exigir de cada cidadão prestação pecuniária para a realiz~

ção de suas múltiplas finalidades; como contrapartida, tem o direi

to de ser informado quanto ao emprego de tais recursos.

Parágrafo 32 - Fica revogado o parágrafo

32 do Artigo 39 da Lei n 2 6435 de 15 de julho de 1977.

O preceito, a rigor auto-aplicável, tem sido contra

riado pela Legislação ordinária, exemplificadamente:

Parágrafo 12 - a isenção"de quê

se aplica ao imposto inc1dente na Fonte sobre

demais rendimentos de capital recebidos pelas

Parágrafo 22 - O imposto de que trata o

parágrafo anterior será devido exclusivamente na fonte, não geran

do direito a restituição.

A Constituição vigente atribui ao Congresso Nacional exeL

citar a fiscalizaçao finance1ra e orçamentár1a da Un1ão, determinan

do ainda que o controle externo será exercido com o auxí110 do Tri

bunal de Contas da União.

Os Tribunais de Contas são, pois, órgãos técnicos, encar

regados de auxiliar os Parlamentos na tarefa de fiscalizar o empre

go dos dinneiros pÚblicos. Como tal, entendemos pertinente e nece§

sário que os membros destes Tr1bunais de Contas compareçam perante

as Casas Legislativas ou perante as Comissões Técn1cas dos Parlamen

tos para apresentarem as conclusões a que chegaram sobre as contas

que as autoridades, nos variados níveis da hierarquia administrati

va, estão obrigados a prestar, até mesmo como subsídio para a formÊ

ç~o de juízo e julgamento pela instância superior.

t esta a nossa sugestão que, esperamos, seja acolhida p~

los nobres Constituintes.

A proposta parece-nos extremamente democrática, eis que os

Ministros e Conselheiros são co-responsáveis, perante a opinião pú

blica, pela eficácia do controle externo, que pretendemos sério e

transparente, como forma de fortalecimento e credibilidade das ins

tituições públicas.

trata

divi

ref~

"Artigo 6~ do Decreto-Lei 2065/83 - As

entidades de prev~dência privada referi

das nas letras irA" do item I e IIB tI do

item 11 do Artigo 42 da Lei 6435, de 15

de julho de 1977, estão isentas do Im

posto de Renda de que trata o Artigo 24

do Decreto~Lei n 2 1967 de 23 de novembro

de 1982."

este artigo não

dentos, juros e

ridas entidades.

"Artigo 44, Lei 7450/85 - Ao rendimento

e ao ganho de capital d~ que trata esta

Lei, aplica-se o disposto nos parágrafos

'12 e 22 do Artigo 62 do Decreto-Lei n2

2065, de 26 de outubro de 1983."

EMENDA 550837-1

cr
Carecem as entidades fechadas de previdência privada,

pois, de maior explicitação do mandamento constitucional, de forma

a preservar o patrim8nio que a Constituição coloca a salvo da inci

dência tributária.
Suprima-se o InC1SO V do Artigo 72 de SUbstitutivo da

Comissão do Si5tema Tributário, Orçamento e Finanças.

§ 22 Odisposto neste artigo aplica-se igualmen

te aos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e

dos Jiun1cípios. 11

"Art. 48. Os membros do Tribunal de Contas da u
nião comparecerão perante sessão especial do Congre5so N~

cional para apresentação das c~nclusões e parecer do ór

gão sobre as contas da União e órgãos da adm1nistração di

reta e indireta.

do Sistema Tributário, Orço e F1nanças

"",- 'L.IU.IOfCO',lIt t.iof l u.collln io - - ---,

A matéria de que trata o dispositivo refere-se à admi

nistração tributária, e sua disciplinação deverá ser objeto de

lei complementar. A Constituição reservam-se instrumentos mais

gerais e abrangentes e, conseqüentemente, duradouros.

EMENDA 550838-0
f? Vll./0) 10JéMb

uMJ

..,.,------- ,u.'o'''UtTl,.~.a;;;o-----_----------,

No art. 15, dê-se nova redação ao § 69 e à alínea "h" do item

11 do § 11, suprima-se o § 79 e renumere-se os seguintes:

"§ 69 - Em relação ao imposto de que trata o item 111:

"I resolução do Senado Federal, aprovada por dois terços de

seus membros, estabelecerá as alí~uotas aplicáveis às operações e

prestações interestaduais e de exportaçào;

"11 - nas operações e prestações internas, salvo del1beração

em contrár10 dos Estados e do D1strito Federal, nos termos do dispo~

to na alínea "g" do a t.em 11 do § 11, nenhuma unidade da Federa,ção e!

tabelecerá, direta ou indiretamente, alíquota inferior às que 9 Sen~

do do Federal fixar para as interestaduais;

"111- nas operações e prestações interestadua1s a alíquota in

terestadual corresponderã sempre ã parcela do tributo atribuída ao

JUSTIFICAÇÃO

AUTOR

Constituinte VICTOR FACCIONI

§ 12 O relator geral e os relatores parc1a1s do

Tribunal de Contas da União ficarão à disposição das Co

missões Técnicas das duas Casas do Congresso Nacional pa

ra explic~tação do parecer respectivo sobre as contas da

União, da administração direta e indireta, autarquias, em

presas públicas, sociedades de economia mista e fundações

instituídas ou mantidas total ou parcialment~ pelo Poder

Público.

- TUTO/JUSTlflC4ÇÃO -·---l
Inclua-se o seguinte art1go 48 no Substitutivo da Comi§

são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, renumerando-se os

seguintes:

EMENDA 550836-3
tJ
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Estado de origem, cabendo ao Estado de destino a tributaçJo da d~fe

renç~ resultante da aplicação da alíquota interna;
"IV - nas operações e prestações interestaduais realizadas di

retamente para consum~dor final e em outras indicadas em Lei Compl~

mentar, será aplicada, para efeitos de cobrança do imposto, a alíqu~

ta interna."

"h) disciplinar a aplicação de alíqolotas nas operações e pres

tações interestaduais."

JUSTIFICAÇÃO

A redação do Anteprojeto exclui o estado de dest~no de inúmeras

operações interestaduais, tais contO vendas diretamente para consum~

dor final, compras realizadas por contribuintes de mercadorias para

uso ou consumo prõprio, compras real~zadas por entLdades governamen
overnamentais não contribu~ntes do imposto.

Ora, é de fundamental importãncia a participação'do Estado con
sumidor em todas ~ operações interestaduais, do contrário estar-se

consagrando uma discriminação totalmente inadequada.
De fato, no próprio Anteprojeto, o artigo n9 11 veda aos Esta

os e ao Distrito Federal Bstabelec~r d~ferença tributãria entre bens

serviços em razão de sua procedência ou destino. Po~s bem, as dis

osições agora emendadas conflitavam abertamente com esse princípLo,

o permitir uma tributação reduzida em diversas operações e pr~sta

ões com mercadorias e serviços oriundos de outros Estados, em detri

ento daqueles produzidos dentro de suas fronteiras.
As emendas dos demais itens representam uma adequação das dLs

osições cosntantes dos §§ 69 e 79 do Anteprojeto, além de se prever
disciplinamento, via Lei Complementar, da aplicação das alíquotas

las operações e prestações inte~estaduaLs.

- nas compras de fora do Estado, por contribuintes, mas d~

ercadorias destLnadas ao uso e consumo e, até, ao ativo fixo;

- nas compras governamentais, inclusive de municípios~ reali
adas fora do Estado; e

- nas operações ~nterestaduais em que a etapa seguinte não é
ributada

2 Estado de destino não participa da tributação.
Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária

principalmente, do ponto de vista do contribuinte, o estabelecime~

o de variadas alíquotas, talvez diferentes em cada Estado, torna esse

mposto muito mais complexo e, também, oneroso. A redação proposta v!

a reduzir o número de alíquotas e torná-las uniformes, apesar de po

erem variar, de região para região, as mercadorias que a elas esta

ão sujeitas.

Em contrapartida, os novos tempos exigem maior autonomia para

s EStados, porém, através da cooperação e part~cipação, por isso a

ransformaçãQ das delLberaçõcs colegiadas de impositivas para autori

ativas. Todos os beneficios, portanto, serão concedidos por lei est~

uaL,

Sugere-se, também, a su ressão das letras lia II a "f ", disprnz5wj i

~_--~--_-__ 'Lul,,101COIlISl1o/.loIICO..llio---'--'--------,

DO SISTEMA TRIBUTARIO ~ ORÇAMENTO E YINANCAS

Dg-SE NOVA REDAÇ'JiO AO ITEM V DO ART .13 E ACRESCENTE-SE O § 12 AO
ART.1S:

I

,..,.,, .:... l'U10'''IISTlPtC.;io__...:.... ,

imposto de que trata o item
pago pelo adquirente, inclui~

l3,V) •

§ 12 - A base de cálculo do
111 co~preenderá o montante

do acréscimos financeiros

"V - op~raçqes de crédLto, cãmbio e seguro, o~ relativas

a títulos ou valores, excetó quando relativas a saídas

de mercadoriás a consumidores finais ( art.15,§12)".

Dé-se nova redaçáo ao "caput" do art. 12 e ao seu § 19:

"Art. 12 - Disposição legal que conceda isenção ou ~enefício

fiscal terá seus efeitos aval~ados pélo Poder Legislativo compete~

te, durante o primeiro ano de cada leg~slatura."

"§ 19 - Caso a manutençáo da isenção ou benefício seja tida

como necessária e houver capacidade financeira da entidade tr~buta~

te para suportã-la, a norma legal serã renovada, parcial ou total
mente."

EMENDA 5S0841.~

tJ Vl,l(;)~
,..,.,,- .LI.alUo/cOIlI••lo/",.CO.lUão,-----------,
• comissão do Sistema Tributário, Orço e Finanças

JUSTIFICAÇÃO

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 tributacão dos Estados pa
ra a União, tendo em vista o diferencial de alíquotas entre o impo~

to estadual e o imposto sobre ocerações financeiras.

Aliás, tal situação tem propiciado uma série de discussões judiciais.

A medLda proposta visa definir o exato alcance de um e de outro im 
posto.

Por outro lado, a proposição vLria corrig~r uma flagrante injustica
hoje existente, pois grandes empresas, dada sua expressão econõmica

-financeLra, têm condLções de instLtuir empresas de crédito c finan

c~arnento subsidiárias. retirando da incidência do imposto estadual

parte do preço de venda, ao passo que o pequeno empresãrio não dis

põc de tal mecanismo, Sofrendo, portanto, a tributação integral do i~

posto sobre mercador~as.

/

JUSTIFICAc;J\O

A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios:

1. par~icipação do Estado de destino ~ todas ~ operações ~

E!estações intere~is;

2. uniformLdade de alíquotas em todo o territórLo nacional

(p. ex., alta, mpdia e baixa):
3. definição dos conJuntos de mercadorias e servLços SUJei

tos àquelas alíquotas pelos Estados, de forma colegiada e regional;
4. maior autonomia para os Estados e DistrLto Federal conce

ncederem isenções e demais benefícios fiscais, õrgão colegiado dos

stados apenas os autorizaria afim cE evitar guerras fiscais.
Com efeito, de acordo com a sistemát~ca atual; ~antida pelo

nteprojeto, todos os Estados não industrializados sofrem significa

ivas perdas, pois:
- nas operações realizadas diretamente a consumidor final de

utro Estado;

"11 - quanto ao Lmposto de que trata o item 111:

"a) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e

do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais terão

sua concessão autorizada;

"h) disci~linar a aplicação das alíquotas em operações e pres

tações interestaduais e a respectiva repartição entre os Estados de
origem e destino;

"c) dispor como, mediante deliberação dos Estados e do Dis

trito Federal, regionalmente, definirão mercadorias e servLços que

estarão sujeitos às alíquotas fixadas."

~ .L ..âIlKl/COMllIlo/."'CUlltlo-----------.

• Comissão do Sistema Tributário, Orço e Finanç;s

r:'1r----------------- rUfal"UUlr",,;io.------------------,

Dê-se nova redação ao § 69, ao item 11 do § 11, suprLma-se
o § 79 e renumere-se os segULntes, todos do art. lS:

"§ 69 - As alíquotas internas e de exportação de que trata

o item 111 serão fixadas pelo Senado Federal e serão uniformes em

todo o território nacional. Nas operações e prestações interesta
duais·a alíquota será repartida entre os Estados de origem e de des
tino ••
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JUSTIFICAÇ1l0

A disposição constante do Anteprojeto vii~ agravar, injusti
ficadamente, a atual situação pois, de fato, tornaria irrevogáveis
todos os benefícios vigentes, durante quatro anos.

Alerta-se, também, para o fato de as isenções e os benefIcios
concedidos ao final de um governo só poderem ser revogados, de acor
do com o Anteprojeto, ao final do mandato do seu sucessor.

Quanto ao § 19, os benefIcios sempre serão declarados como
necessários por quem deles ~e apropria, o que nem sempre corresponde
à realidade. D1ficil será comprovar ou não, objet1vamente, a neces
sidade. Esse impasse somente será resolvido se também for levado em
consideração a situação financeira da entidade tributante, ou seja,
a capacidade de concessáo e/ou manutenção dos beneficios e 1ncenti
vos.

intermédio do imposto sobre operações relativas à circulação de mer
cadorias e sobre as prestações de serviços (ICMS), impõe-se excluir
a possibilidade de tributação pelo imposto sobre produtos industria
lizados, a fim de evitar, em produtos considerados estratégicos, ex
cessiva carga tributária. É de recordar que, na atual Constituição,
sobre eles incide exclusivamente o imposto único, que se pretende se
ja substituído pelo tributo não-cumulativo ICMS. -

~ssas, as razões da Emenda ora proposta.

CONSTITUINT& SIMKo SESSIM

COMISsIIo V - DÓ SISTEMA TRIBUTARIa, ORÇAMENTO E FINANÇAS

=---------------TII10' .I"" TI' lc";lo- - - - - - - - - - - - - - - -,

r.'I----:----- 'll.i.lItIO/c•••' ••o/.uacoIlJAlo-------__--,
• Comissão do Sistema Tributário, Orço e Finanças

Inclua-se, no art. 19 do Anteprojeto Substitutivo da
Comissão V - Do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, um parágra
fo com a seguinte redação, excluindo a arrecadação correspondente do
tratamento previsto no' atual parágrafo único do mesmo artigo:

"§ O disposto no item 111 não se aplica ao imposto
ali referido, incidente sobre as prestações de serviços, per
tencendo, nesses casos, ao Municipio onde ocorrer o respectivo
fato gerador, cinqGenta por cento do valor pago."

JUS T I r I C A ç Ao

CONSTITUINTE SIMKO SESSIM

I":"T---------,-',...LU"~IO/'olusl1o/.u.co.lI.io----------..,
COMISsIIo V - DO SISTEM~ TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

A previsão constante do item III do art. 19 do Antepro
. jeto é de que vinte e cinco por cento da arrecadação do imposto sobre

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços {ICMS) se destinam aos Municípios. Isso implica aumento de
vinte e cinco por cento da atual participação dos Municípios no impo~

to estadual com b3se ampliada.

.0'011--------------

Ocorre, entretanto, que esse aumento se mostra insu
ficiente, principalmente para os grandes Municípios, nos quais a par
ticipação do atual imposto sobre serviços municipais, relacionada ao
global da respectiva arrecadação, é muito elevada.

Por isso e para corresponder às expectativas da grande
totalidade dos-Munrclpios, impõeJse, em nome do consenso, aumentar a
participação dos Municípios, quando a inêidência ocorra sobre serviços.

Operacionalmente, não haverá problemas maiores, pois,
no pr6prio docum3nto de arrecadação, já deverá ficar consignada a par
cela muniçipal, do que decorrerá elininar sua inclusão do tratamento
previsto no parágrafo único do mesmL art. 19 do Anteprojeto.

EMENDA 550845-2

l!J

I~I fun/.u.T1'ICAC'io----- ,

~ Dê-se nova redação da letra nan do item 11 do § 99 do art.15:
" a) sobre operações que destinem ao exterior produtos indll~

trializados, definidos em Lei Complementar, assegurado aos Estados e
Distrito Federal ressarcimento, por parte da União, relativo à dife
rença entre o valor dessas operaçqes e o das importações tributadas
na unidade federativa que \ as promover."

JUSTI'rICAçJiO
A partic1pação dos Estados e do Distrito Federal no esforço

de exportação não pode ser objeto de penalização. Ao contrãrio~ Sé a

exportação faz parte da política nacional, a União deve est1mular
aquelas unidades federativas, ou, no mínimo, ressarci-las das perdas
decorrentes.

De outra parte, em vista do mecanismo de débitos e créditos,
Jnclusive nas operações interestaduais, nem sempre o Estado exporta
dor é quem se beneficia com a renda gerada nas exportaçõe~. Ele, mu!
tas vezes, apenas suporta créditos fiscais relativos a imposto pago

, em outros Estados produtores.
:; Em conseqüência, há que se instituir mecanismo capaz de eli-

minar essas distorções.
Porém, as importações sobre as quais incide o imposto repre

sentam ressarc1m~nto~naturaldessas perdas, em razão disso, o abati
mento proposto.

.!.J
=----- TUTO/olUJITI'ICACi o -,

Dê-se ao art. 22, ~a~ut, do Anteprojeto Substitutivo
da Comissão V - Do Sistema Tribut r o, Orçamento e Finanças, a seguin
te redação:

.... TUTO/.U.TI'ICAt;lO --,

"Art. 212. A União, os Estados, o DisÚ!to Federal e os
Municípios divulgarão, pelo 6rgão de imprensa oficial, até o
último dia do mês subseqGente ~o da arrecadação, os montantes
de cada um dos tributos arrecaoados, englobando os respectivos
adicionais e acréscimos, bem como os recursos recebidos, os v~

lares, entregues e a entregar, de origem tributária, e a expre.§.
são numérica dos critérios de rateio .
•••••.••••...•.•••..••••....... omissis ...•..•...•.••.••..••.

AUTOIlt--------------) ~P.F."LflIO=---,

....._..::C;;:O;:::N=-ST=-I=-T::.;U:.:I=N:.:T;:E~SIMJIi==O:.....::S=ES::;S:.:I=I~=__ -J. c........! _J
.U.á"IO/COM•• IJO/.VlCO•• ltlO--------__) :r/OaTA----,/

P?COMISSAO DJ SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS . ~ ~ J

EMENDA 550843-6

1ôI

Inclua-se, no art. l' do Anteprojsto Substitutivo da
Comissão V - Do'Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, um parágra
fo com a seguinte reda~ãà:

n§. ' O'imp~sto sobre produtos industrializados não
incidirá sobre~energia elétrica, lubrificantes e combustíveis
liquidas e gasosos."

objetivo,
partir da
ger, além

JUS T I r I C A ç A o

A Emend,a ora proposta ao art. 22 do Anteprojeto tem por
simplesmente, aperfeiçoar sua redação, indicando a data a
qual se conta o prazo nele estabelecido e fazendo-o abran
dos recursos a serem transferidos, aq~eles já repassados.

JUS T I r I C A ç AO

Na ~edida em que os produtos acima enumerados tiveram
, suo trlbut8ç~o transferida para os Estados e o Distrito Federal, por
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CONSTITUINTE SI~O SESSIM

m I'LII ...1l10/CONIU,lo/IUICOIlIUio ] rrr---,oATa----"

[- COMISSllo v - 00 SISTEMA TRI8UT~RIO, ORÇAMENTO EFINANÇAS ~ ~ J

AUfOIl--------------

J
~'P..FtlLoo~

CONSTITUINTE SI~O SESSIM _ ~ J

fi I'LlI&U1o/COIlIUloIIUICOII•••io

[- COMISSIIO V - 00 SISTEMA TRI8U'r~RIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
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EMENDA 580846-1

tJ

Dê-se ao § 32 do art. 14 do Anteprojeto Substitutivo da
Comissão V - Do Sistema Tributário, Orçamento e finanças, a seguinte
redação:

I - Dê-se ao § 62 do art. 15 do Anteprojeto Substituti
vo da Comissão V Do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, a se~

guinte redação:

"§ 32 A cobrança judicial de créditos tributários de
União cabe a órgão jurídico específico do Ministério-da fazen
da."

JUS T I F I C A ç /I O

"§ 62 Em relação ao imposto de que trata o item 111,
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:

veis,

JUS T I F I C A ç /I O

11 - Em consequência, suprimam-se a alínea' "b" do i tem
111 do § 9Q do art. 15 e o item I do § 11 do mesmo àrtigo.

A disposição em discussão trata das alíquotas do impos
to sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as
prestações De serviços, tributo da comp~tência estadual, mas que tem
conotações nacionais, matéria crucial, em consequência, para um rela
ciona~e~to harmônico entre os Estados e para a política de determi~

nados produtos, submetidos, na Constituição ainja em vigor, à incidên
cia única e exclusiva de imposto federal. -

a) às operações relativas à circulação de mercadorias
prestações de serviços. interestaduais e de exportaçãoj

bl às'operações realizadas com lubrificantes, combustí
energia elétrica e minerais; -

e às

11 - as alíquotas mínim3s a serem observadas pelos Esta
dos e pelo Distrito federal nas operações e nas prestações~
não compreendidas na' letra "b" do item anterior, que não pode
rão, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito
Federal (§ 11, alínea "g"l, ser inferiores àquelas fixadas pa
ra as operações interestaduais, reputando-se operações e pres
tações internas também as interestaduais realizadas para consu
midor final." -

Como se evidencia do texto, a nova redação proposta ap!
nas aperfeiçoa o Anteprojeto, de forma a contemplar exclusivamente o
objetivo pretendido. Busca-se assegurar a efetiva cobrança dos débi
tos tributários na órbita judicial, pois é sabido que aquilo que, ad
ministrativamente, a União não consegue receber, normalmente em juízo
jamais é realizado em termos concretos.

Ora, de nada adianta construir um sistema impositivo
justo e redistributivo se esse sistema não é, na prática, observado
por todos ou, no mínimo, pela grande maioria. Igualdade, generalida
de e progressividade pretendidas na tributação ficam só no discurso.
Sabido que os assalariados dificilmente conseguem fugir de sua obriga
ção fiscal, importa salientar que os grandes relutantes são exatamen~

te aqueles que têm maior capacidade contributiva.

Essa, a razão de buscar eficácia na cobrança dos débi
tos, pela utilização, na área judicial, de órgão jurídico já existen
te na estrutura do Ministério, devidamente especializado, cometendo
-se-lhe, como tarefa principal, assegurar judicialmente a realização
da receita por aqueles que resistem ao pagamento do crédito tributá
rio.

Depois, é funda~ental não assumir risco, no concernen
te à energia elétrica, combustíveis, lubrificantes e minerais. Para
ra isso, imp~e-se restabelecer a disposição correspondente do Antepro
jeto da Subcomissão que atribUía ao Senado federal, de uma forma am~
pIa, 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 incQntornáveis, prejudicando enormemente Es
tados e Municípios. em benefício de alguns poucos. -

Finalmente. é de se restabelecer a competência do Sena
do Federal para~a fixação de uma alíquota mínima, a partir dd qual õ
Estado tenha total liberdade para determinar leg3lmente a alíquota do
tributo. ~ que Estados sem estrutura diversificada e, por m3iores ra
zões, aqueles de economia incipiente não podem competir com outros
economicamente mais fortes ou menos dependentes da atividade conside
rada. A alegação de que as despesas de frete decorrentes da compra de
mercadoria em outro Estado impedem a distorção não prevalece porque,
além de constituir uma importância reduzida, há Estados muito próxi
mos entre si. Aliás, tanto esse problema é presente que, recentemen
te1foi necessária uma reforma constitucio~al definindo como operaçãõ
interna aquela .operação de venda feita a consumidor final, ainda que
de outro Estado. Foi necessária para evitar, nessas impóteses, um im
posto menor, beneficiando o consumidor com um mecanismo estabelecidõ
para assegurar margem de receita ao Estado onde se realizasse a venda
final da mercadoria.

EMENDA 580847-9
L!J AUTOIlc: CONSTITUINTE SIMKO SESSIM

Vil 'LldlllO/co..".lo/IU'COlllllioê COMISslIo DO SISTEMA TRIBUTAR10 , ORÇAMENTO E FINANÇAS

Inclua-se,onde couber, na Seção VI do capitulo I do An
teprojeto Substitutivo da Comissão V - do Sistema Tributário, Orça~
mento e finanças -, a seguinte disposição:

"Art. O produto da arrecadação de imposto insti
tu!do com base no art. 49 será repartido entre a Un~ão, os E~
tados e Distrito federal, e os Municípios, respeitado o dis
posto no art. )2 e observado o seguinte:

I - quando instituído pela União, quarenta por cento
lhe pertencem, cabendo trinta por cento aos Estados e ao Dis
trito federal e o restante aos Municípios;

11 - quando instituído por qualquer Estado ou pelo Dis
trito federal, quarenta por cento lhe pertencerá,cabendo trin
ta por cento à União e o restante aos Municípios do Estado."-

JUS T I F I C A ç /I O

Com efeito, em primeiro lugar é preciso que as
sões do Senado federal tenham a representatividade da Federação.
o cuidado no estaoelecimento de um quorum qualificado para as
slles.

deci
Dai

deci-

Trata a disposição de partilha da arrecadação de impos
to que é facultado à União eoaos Estados instituir,além dos que lhes
são nominalmente conferidos. A Constituição, na discriminação de
rendas, procura, ao lado de atribuir receitas às criaturas constitu-
cionais, imprescindíveis ao exercício de sua autonomia política,
construir um sistema tributário racional e consequente. Por isso
é imprescindível que, ao abrir-se o campo da competência residual,
não se desfaça o equilíbrio financeiro entre as diversas pessoas po
líticas, pelo fato de, por conveniência técnico-tributária, algumas
delas ter ficado com o poder de instituir novos impostos.

Eis a razão por que é fundamental a repartição dos im
postos instituídos na competência residual, como consagra a Emenda
ora proposta.restabelécendo a orientação do Anteprojeto da Subcomis
são.

Nesse senti~o, é preciso evitar a guerra fiscal e o me
lhor 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 ope
ração.
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s~tivo real, em prazo não super~or a cinco anos, contados/

aa data de sua 1nst1tuição, permitida, mediante opção do I
contr~buinte. automát1ca compensação do valor a ser devolv~

do com qualquer débito seu para com a pessoa de direito pú
blico que o instituir.

EMENDA 550849-5

r:-r--------------- TuTO/~unll'lc..çio---------------_,

r:-r--------- .LUAiluo/c:o_ISdo/.Ulc:OMI.,io-----------,

r:-r IUTOI --,

Acrescente-se ao Art. 45 o seguinte parágrafo único:

Parágrafo I]oico _ Constará das despesas orçamentárias o montante para fazer
face a débitos judiciais em .que a União for condenada, e terão preferência
nos pagamentos os desapropriados a qualquer titulo, sob pena de ser respon
sabilizada a autoridade COOlletente•

JUSTIFICAÇÃO

A falta de parâmetros pãra a devolução pode transformar o
eMpréstimo compuLsório em verdadeiro imposto, seja por efe~to da

~nf1açào, sej~ po~ prü~os exageradámente longos. Por outro lado, /

e x i s t ando a c» ,·t e, za da devolução do valor arrecadado devidamente I
corrigico. ree~ ri-s~-5 a natur~l repulsa do contribu1nte a esse t~

p~ de 1ntervcnçào.

.1ISTIFlCATIVA

Enorme revolta existe, em grande parte da população, quando as
siste o triste espetáculo do Poder Público se negar a pagar a quem tem di 
reito, dando péssimo exemplo de desrespeito a léL

Há inúneros sitiantes e modestos proprietários urbanos que es 
tão anos e anos sem conseguirem receber do governo o pagamento pela desapropri
ação de im6veis para alargar ruas ou traçar rodovias no interior. Caí a posiçilo a
cima•.

o .u•• ".o/co.,.uio/.ulcolllul0

~Comlssio do Slstema Trlbutãrlo Orc
---------l'UTO/.lUSt'rtcaçlo ..,

Dê-se nova redação ao artigo 18:

"Art. 18 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da União sobre a rend~ e proven
tos de qualquer natureza, Incidente na fonte sobre rendImentos p!
gos, a qualquer titulo, por eles ou suas autarquias, fundações e
empresas pGbllcas."

Constituinte Bonifácio de Andrada

EMENDA 550850-9

l:
-:r--------- ,L.IU"lo/C:OMIUio/.UICOIII"io-- --------

Canissãó do Sistema Tributário •••
r-<r TllTO!oIU""ICAÇio -,

Iimenda ao Substitutiw da Canissão do Sistema Tributário ...

JUSTIFI CAÇ}l;O

A redaçio do Anteprojeto restringe-se ã noção tradicio
nal de Estado, quando no tempo presente do desenvolvimento econô
mico-social a ação tlpicamente estatal realiza-se, igualmente, a
travis de novas formas de organIzação Juridica. A redação propos
ta adequa o Slstema Trlbutãrlo Brasileiro ã realidade atual.

oArt. 12 passará a ter a seguinte redação:

" Lei delegada estabelerá notn:!.5 relativas a isenção e bene
fício fiscal devendo ser renovada a cada quatro anos conta&s do exercí
cio subsequente ao da respectiva vigência."

S 19 - A lei delegada estabelerã os casos de isellÇâo e bene
fícios a serem renovados,atravef de-nonna legal canpetente.

Srprima-se o pará~4fo 29 li parágrafo 39 do Art. 12.

r.T----~---- .U..... IO/CO...s.lo/.u.CO.IUlo-------__---.
COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIa, ORÇAMENTO E FINANÇAS

--------------"~.To/ ..u".,IUlt,;O----- ..,

SUPRIMA-SE OS INCISOS IV e V DO ARTIGO 79:

JIEl'IFICATIVA JUSTIFICAÇÃO

Fazer consta na .constituição que é vedado"impril1Ur a tribu
to efe1to de conf i s co" é completamente supérfluo e até cont.rada>
tório com aspectos conceitua1s de imposto. Tal vedação ensejará
demandas infindãve1s quando se tratar de uma e~ecução forçada,por
parte do sujeito at1vo, no sentido de carrear aos cofres púb11cos
receitas de impostos.

Por outro lado a vedação " estabelecer priv1légio de natur!!'
za processuàl para a Fazenda Pública em detr1mento de contr1bu1n
teU,além'de dúbia, fere uma garantia que visa asseguarar ao Poder
Tr1butante buscar privilegiadamente os recursoS devidos em nome d
interesse público. Além do ma1S, à Cpnstitu1ção reservam-se instr
mentos ma1S gerais e 'abrangentes e, conseqfientemente, duradouros.

O dispositivo é limitativo ao poder de tributar.

] rrp~'~
E~~ ~""--,'-- ---:,..- ~_-' CoY06Jt?J

o que se pretente e dar ao Art. 12 a necessária foraulação
Constitucional pos o texto cano está remete a matéria para um tipo de
lIOima legal administrativa incomoatível can o mecani5lllO tributário de

IlIOC:I'lÍtico.

EMENDA 550851-7
.. t=-7 oU'"

l!J V\LV; nJtri.:?1M·
~ COMISslio DO SISTEMÁ"T'nI'BlWf:i{'I1J"',"i&RÇAMENTO

--------------_ n:.Ta/~us'I'lcaçio

INC~UA-SE UM SEGUNDO PARAGRAFO NO ART.59, PASSANDO O PARAGRAFO ONICO

PARA § 19:

§ 29 - A devolução do empréstimo compulsór10 será efetuado
em dinheiro, cujo montante corresponderá ao seu poder aqui
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ter10r, bem como de outros beneflc10s instituIdos em Le1 Com
plementar nas mesmas operações.

JUSTIFICACJl:o

DE:-SE NOVA REDAÇÃO A ALtNEA "c" do INCISO r r r DO ART.79:

"c) antes de decorr i dos noventa dias da pub Laceçâo da respe~

t1.va le1~1

JUSTIFICAÇÃO
Os impostos devem estar sUJeitas à observáncia mín1ma

de um prazo para a sua vigênc1a. Assim, o 1mposto sobr~ o patr1

môn10, renda ouproventos, além ficar jung1do aos prin~1p10s. da
legalidade e da anterioridade deve obedecer um prazo m1n1mo - 90

dias - para a sua v1gência. Tal circunstánc1a dá aos co~tri~u~n 
tes razoável garantia no sentido de náo olhes ser atribu1da tr1bu

ta ão de um momento para outro sem as devidas cautelas de prev1-
-ç Por outro lado, o ~hamado princIp10 da anua11dade que nos ao ,

momento se restringe a 1nstituição ou majoração de tr1butos no
- . d . no da.a 31 de dezembro,ano anter10r a sua v1genc1a, a1n a que seJa

sofre uma alteracão conce1tual, porém, com ma1S eficiênc1a aos
. í.b . t razo míobJet1vos de sua inst1tui,ão -- dar aos contr1 U1n es um p _

nimo para a sua adequação aos novos ditames tributários sem embar

go de suas necessidades e programações.

Parte das perdas de receita tributária dos Estados expor
tadores e compensada pela tributacão das importacões. Entretanto, o
saldo a descoberto e signlflcativo para alguns Estados. Para esses
c~sos ar _.~nta-se como lógico e justo o ressarclmento mediante a
constituicão do Fundo de Ressarcimento de Exportações.

Obviamente, não se poderá exigir da União sacriflcio em
tal nlvel que lnviabilize a sua administracão. Por isso, optou-se
em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os
vinte por cento (20%) relativos ã arrecadacão do imposto de import!
cão e ã do lmposto sobre operacões de credito, câmblo e seguro, so
mados ao~ cinco por cento (5%) referentes ao imposto sobre produtos
industrializados representem valores substanciais, não ressarcem i~

telramente iS perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmen
te a disto~ção, respeitada a capacidade de contribuição da União.

EMENDA 550857",
w

6 .....------) ~,·IJ·,,·~tJ VLGM f{), J'LM -ru . ~ '2-J
'u..ulo/colll'.lo/.UICOlllllio--'---- _

DE:-SE NOVA REDAÇ"ÃO A ALtNEA "a" DO ITEM II DO § 99 DO ART .15 :

_JUSTIFICAÇIiO

Dê-se nova redação ao "caput" do art. 12 e supr1ma-se seu §

19, renumerando-se os parágrafos seguintes:

"Art. 12 - Disposição legal que conceda isenção ou benefIcio
fiscal de qualquer espécie terá seus efeitos avaliados· pelo P~der

Legislativo competente, durante~ pr1me1ro ano de cada legislatura~

lia) sobre operações que destinem ao Exter10r produtos indu~

tr~alLzados, definidos em l:i complementar, assegurado ao
Estado, ao Distr1to Federal exportadores ressarC1rnento relat1vo às

ne rdas decorrentes da não incidência".

JUSTIFICAÇÃO
Inicialmente cabe ressaltar que o conceito de produto indu~

trializado é extremamente amplo. Çumpre, para uma melhor ade9uação

dos fatos à tr1butação, deixar a cargo de Le1 Complementar a sua
definicão.

A nova redação visa compensar os Estados que efetivamente __
contr1buem para a obtenção dos indispensáve1s saldos positivos na

balança comerc~al do Pais, mas que com isto têm sofrido perdas na

arrecadação do tributo relativo às operações com o Exterior.Impõe

se, por isso, por ques,tã~ de justiça, a ação da União nos terlros
propostos pela nova repaçâo, considerando-se que os benefícios re

sultantes da entrada de div1sas se espraiam sobre toda a economia

nac10nal e que estã naF mãos da Un1ão a política camb1al.

A red~ão do Anteprojeto_agrava s1gnificativamente a situa
ção atual pois, na prática, torna irrevogáveis durante quatro anos,
todos os benefIc10s concedidos.

Ass1m, mant1da a.redação do Anteprojeto, como f1cariam todas
as 1senções conced1das ao final de um governo?

Por outro lado, a redação relativa ao § 19 praticamente anu
la as demais disposições do prõprio artigo, ou seja representa uma
imposição injustificada ao legislador ordinár10.

r.-r-''---------- ' .....1Il10/COIlI'.lo/.U.COIlIUio --,

omissão do Sistema Tributário, Orço e Finanças

,.,...---------------TUTO/ol..."lPlc.çio ..,

' .....AlIllO/co...lJelo/cVlCUI..1o 1 ~"fa--:--l

COMISS~O DO SISTE~ TRIBUTARIO, ORCAMENTp E FINANÇA~ ~06~~

DJ::-SE NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 23:

111- vinte por cento dos impostos de que trata~ os itens I e

V e, C1nco por cento do 1mposto de que trata o ~tem IV do art!

go 13 ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e do D1str1to Fe

deral pelas perdas decorrentes da não 1ncidência do imposto

de que trata o item 111 do art. 15 nas exportações para o ex-

JUSTIFICAÇÃO

" ART.23 - Os bene f Lca.os fiscais vigentes na data da promulga

ção desta Cosntituição, dentro de noventa dias, serão avali~

dos pelo POder Legislativo competente, sendo considerados e~

tintos os que expressamente não forem convalidados".

ACRESCENTE-SE AO ART.20 O SEGUINTE ITEM:

Uma nova ordem institucional deve vir dotada de espírito ino

vador, espec1almente quanto à ef1c1ência e à correção de circunstãrr
cias danosas ao desenvolvimento e ao bem comum. Inda mais quando r~

presente benesses para alguns em detrimento da maior1a. Ass1m, é f~

damental que com o advento da nova Constitu1ção tudo seja revisto o
mais rápid~ para que os fatos, as ncessid~des e posições, especial

mente no que diz respeito a tributos, se adequem ao novo ordenamento
Jurídico-institucional. Se a Constitu1ção alterará toda uma estrutu

ra instituc10nal de benefíc10s fisca1s ( convênios, leis estaduais,

leis federais, leis complementares, decretos-leis), estes devem ser

imediatamente revogados ou, então, examinados, reavalidados pelo Pod r
Legislativo competente.

r.,====:-:=-==== ,LI.i"K)/COau,do/IU.CIUU..,;O-----------,
, OMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

.. "I 1\ L.,,;) C,

EMENDA 550856·8 ...0.'------] Gr;{?10~
tJ VLúM l?J l'M12 21A . C.E!~FJ~

1":"1,----- ---------- luTo'Junltlc&clo----------------,
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Os benefícios e incent~vos fisca~s sempre serão declarados
como necessár~os por quem deles se apropria, embora isso nem sempre
corresponda á real~dade. Difícil será comprovar, ou não, objet~va

mente, a necessidade.

EMENDA 550861-4

~
aUTO.,

_ JAI:lC CAR:~:':RO

• -Cpr.issão do

r:-r TuTot"'UITI'II:açio ,

Comissão do Sistema Tributário ...
""' fuTO/""nl'lcaçio .,

auTOI--------------.,
Constituinte Bonifácio de Andrada

Inc:ua-se Inc~so IV,ao Art.2º,co: a se~~dr.te red~;ão:

rV-Defi~ir critérios que assebxre~.eficazDe~te.a redu.ão procress~>

d~s desibUaldades e dis~aridades reGionais de desenvolvir:e~to d0 r,~ E

atravé~ da 1KÇX%tiuiIR;ia repart~ção d~s receitas tri~~t{rias q~e

respeite proporcionalidade direta à popul~.ão e inversa à rend~ ";~

capita".

Justificação

Com eeta redação ou co~ outra que ~elhor expressar e sintetizar a

preocupação basilar e fundame~tal.certo é que os pr~nc!pios não ~

põe~ cO;:Jportamentos
O

c'ie~inidos ner; se traduze~ eI::. =ndamentos.A o:::'s

são ou nc&:i6êncie do Poder 01,: d3 e.··torid.~:le ,d.:'e.~~te de l=ri~c!;ios,

E. s;.-;. delibsI'Ga!! rac:lS~ 0;1 resl!:tê:.~ic. err e:·.!re::t=.r a te:.it:.ca. [1;

I,obreza e r.:.iE:ér1.~ él:::.s rsc:.5es s::>~ri:lc.e deEte i..=e~.s= ;~~s ,:!~ ['!'-:._.:.~=

e o~~;ncia e de tc~tos sofr~Le~tos,eterr~~zRaOs,é preciso corc.ce= e

Y'E':'à.,:; ;:'c~ro ~:.trioti::;~o 1-~r:. ~~ J s e k-c::-;:itir q:'e se !,€~~:'c~as., ac ==-

hrt.2º ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Art. 22, § 22 passa a ter a seguinte redação:

r - - - - - - - - - - PI.IIIÁIMQ/CD.IIIllllo/.UICOMllIlo-----------

~

- "Os municípios que não possuirem orglo de imprensa oficial
farão a divulga9ão por edital publicado em jornal de circulação na
regUo.

JUSTIFICATIVA

.....Wl-Sl

EMENDA 550859-2

tJ

de~~~ ~:!" t7i.lf;~iç~ ,:.:..s l.~.siE"te::: ~L r.(j.E" o F~r~~zte I':::;:':.:"~~~ escrav; ,

:-ó:= r.cc : ::>s:"c:'0r?=.os cc~tra este abs·).rds. e i_.se~:~~ta i!:te:Jç'ão.~:ãc s~

pelo Nordeste se pusna,nas.tar_bé~,rortodos os de~p-is Estudos e Re 

biões ~~is pobres deste pa1s.A ~tria é cona=,de todos r.ós.~ão se ;0
de ed.:.'.itir discri!:inação er..tre imãos o

t;mento recionnlis1;a ou pnrn J:reservar priyilégios,nã'o se deve :!;a!

tar a um solene coupronisso com o povo brasileiro.Os hOEe,,~ pÚblico

deste p::..!s,que têm consciê~:cic da sue alte. missão ,não serão abs=:~

dos se se o:::itirer: e f~zereT.l c:>ro coz os que apenas d:.ze:a que 0":'0

dectc é :prioridade neciO~lel".:1ão.0 ~:':)rde-ste C},'L:er e ....cr~~d.e C~2.ra e

~esteJ~-Ee o ~receito ou o seu sentido finnl{stico,co~c cor.s~e~t5

dO Antepr:>jeto.que o Substitutivo pretende derroGBr.t contra o se~so

de huzn~~~aae,co~tre qualquer razão de OO~1L~O nac~onal q~erer-s5 v~

~ar,s~cr~~ic~~ 0 leL1ti~~ à~rcito ao~ ~s~~d~s e neciões rObre6.~e~

I<='C:.:': :"~.':I=':"::==ve: ,erro r:.-:-:isse:"rc- ou :..:..:;-€rào:yel ,I,e:: €~5l'":"":'~'::-:e,::~

.~ curs o d"~ :!i.c:~r:'a ao ::':-:.!;;:"l que rf:t:l. t:: cc._.~~::'"~i:r.do,'3: :~.: s:·c~ec.::::;

de~~c~t:.c: e soli~~r~e;rr~va!ece= e i~c~:~~~~lia~~e e' ~~estco ~:~

i!'!~ere=~:.. ~ c::let~v:.~~1.t br:~D:"lei~ ,Cj=~ 1;.:: tceo.~l 50 tE:':' c:::,-:,.C:

Art. 29 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

§32- Os orça~entos da União eX;licitarãoBJD~ as metas a~'Â8i

conce~e~tes à redução d~~ d~sparidades e aesib~laaàes reC10nais ~o

dese~volvi=er.to.e.noaco~panhnmento e avalieçio de sua execução.r.~e~

~~r-=e-á í~Ta a corres!o~aê~cia d~ a~lic~~~o don recursos e~ pror~~

cionalid::.de d:.'reta coe a po;r.1lação e ir.vers~ à renda "per capãta".

J(I~T:::FICA,;rO

!!l.
Inclue-~e ~32 ao Art.29.con B seCuinte redsção:

r:-r---------- 'LlIláalo/c:OIlI.do/IUlc:OIl.ll1o-- -,

, -Cor:i~são do Sistema Tribv.tário .Orçamento e Finanças

....t"'Kr-~

EMENDA 550862-2
~C JADe· CJ.R:3I:W

~DATA~'o9!06J87

JAIR:: CARlmIRO

!J

l:Jr--------------auTOI

rnr---------- 'LI••lUO/COMllllo/.UlCO.,.,1D --.

-Comissão do Sistema Tributário Crçaoento e Finanças

I!.I
cem eofis~as.t preciso·ter.com nítida precisão.que o Brasil precisa

o do l'rordeste e 4esta ret;iã6,llltrlto já se retirou ou se subtraiu er: f~
"vor de-í5útras reeiões do pa!s.que se torna= fortes.ta::tbén.com o tI',!

balho da nordestin~.co~ a injustiça que se praticou contra esse povo

que é braeileiro.ir~o.e merece ~ ~esmo destino e feli~idade.

Inclua-se o item 111 no Art. 16 com a seguinte redação:

NJ;)A 550a6õ-6
~ "::" 'UTO. -'

• CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA

Item 111 - Propriedade Territorial Rural
E acrescente-se o seguinte párágrafos:

" O imposto de que trata o item IiI não incidirá sobre pequenas

glebas rurais nos termos da lei Estadual".
Suprima-se no artigo 15 o item V e o seu parágrafo 10.

O objetivo da emenda é dar eficiência legal ao preceito
constitucional tributário. E que a praxe antiga no interior se reduz
• colar o edital na parede da porta da Prefeitura, ~ que se faz até
.esmo nos grandes centros. Daí a necessidade da determinação da publi
cação em,jornal.

mr- TUTO/oNlTl.IUCio .,

mr-..J..-------- .u:•• "IO/COllllllo/.U.COllu ••Io------------.
COMISS"O DO SISTEMA TRIBUTAR10 •••.•••

~
; 2~~.!!E!E~.!!~

i! O imposto Territorial Rural, atualmente, é da competência do
i .unic!pio.- que ãliás, tem melhore condiçi5es pua arrecada-lo tais as

circunstâncias locais que influenciam o seu mecanismo. Daí a trans
ferência do mesmo, que sai da área estadual para a municipal.
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EMENDA 5S08'6~~r

tJ JAIRO CAR':EIRO

r:-1,-----,-,---=-- 'Luallil11/coalllslio/aUlcoM••do-- ---==- ---,
, -Conissão do ~iBtema Tributário,Crçanento e Finan,~B

,..,..,,------ TUTO/olUSTI'IC&l;io -,

~!.cll.la:.-:iC' DO Art.er ,Ir..ca.ao 11 ,as a~:!r.p~.s e) .r) ,,:-) ,co~ a se~..1int~ re

da,ão:

Art. 89 "•••

Constituinte Bonifácio de Andrada

Canlssjio do SI stema Trib"t;lrlo

""----------------TUTO/oluIT"lcaçio----------------.,

o Art. 31, parágrafos 111, 211, e 311 passa a ter a seguinte redaçllo:

e)-be~E h~v~dos e~ here~ça e que se aestine~ a morad~a pró;ria e ÚI.i

ca de pessoaE compro~damente carentes de recursos;

f)-o p~tr~ôn~o e a re~d~ d~ pessoüs co"r-rovadane~te care~~es e das

que,co~ e~carbos de e~uca.&o,instrução ou co~ e~c?-r50S de f~~ília,

perceba:.. renilimento mer.sa~,a qualquer títulole~uivaler.te at~ cãucc

saláTios ~nicos;

g)-c ~ropr~edade ~óvél rural ,de áreaE m!nirAs,não excede~te aOE li

mites que a lei fixar,desde que o titular ou dete~tor a cult~ve e

nele resid&,e não IOSSU~ outro i~óvel rur-~.

§ 111 _ Os projetos de lei sobre diretriz orçamentária e sobre os orçamen

tos anuais receberão emendas na Comissllo Mixta, na forma do Regimento Conun do
Congresso Nacional.

§ 211 - Emenda de que decorra alJllento de despesa global ou de cada orgllo ,
projeto ou programa será objeto de deliberaçllo disciplinada no Regimento Conun,
'que indicará a sua disciplinaçllo no tocante a cllfl1latibilidade e os respectivos

recursos.
§ )11 _ SUprima-se ( o § 411 passa a ser o § 311).

c7U:::::::'IC!..;l'C'

~r:c ;=-:. .c~::",ios e ;o~1:·.Ü.::.dOE de ~··J.sti~'" Soci~l que dita: o es:tabc:e

c:'T:':.e~:"tc d.o Tr~ce:"to c~'..Eti br..cj, c..~:'~ ,!:o :~,dc dr- o:...f::roe J~ ec.... s~f.!'';.5..:.s:

:.C'S~'= ~.:'E:TOsit:.yo d:: rJ.b!:-t;i~xtiv,:,.AI)~ P~rt:...àoS' J'C'l:!tie:-s,~~ ~!"~.:-.:..::~

-;õt:s :=:'''i::..cs.is ce aé- 1=::!'vte;ão a~ não :!.ncidê·~l,"i:: ~:"'ibutiri:::..'~o:c. iL~~l

ou t: ....:.10r 52;~tido ao cid..:..dco care~1te,6" :li senYe~ na C. -~i:.li ;~~ :=.::.:,
o·.;. ei·..;"i:ç::.ré:.do,o ~ptc.do d.eve conferir a tute:a J.rlrrescind!vel ..A. re~li

dg.de s oc i aã e econôrdca. do l'~{s está e. exiGir :pr:>viclê,:cia à.:~ n8t'J.r~

za e.ss:'r:~.J. ~da.. o quo just:':fl.ca. c rrorosizllo.

JUSTIFICATIVA

E inteiramente i"llrocedente colocar nuna Constituiçllo democrática
normas casuIsticas do processo legislativo, criando óbices e. obstáculos ao li

vre f~cionamento do Congresso Nacional.
Por outro lado, dar a lJIla comissllo mlxta as atribuiçlles de SI4lreR!.

cia legIslativa e de superioridade, como o mencionado no § 111 do Art. 31,6~

verter o trabalho legislativo e provocar permanentes desajustamentos dentro do
poder.

Comissllo do Sistema Tributário ...

Constituinte Bonifácio de Andrada

IoUTOI---------------
JAIRO CJ~n;~:\o

r:-1,---------- 'Lu."\P/cOM.'lIo/'Ulcul.llo ---,

• V-CC'~.:rSSr~ !)C ::IST:!:!,:J~ T:;'In:."Ú!lIO .OnÇAll~!rrC :E Fll'iA~\ÇJ..S

EMENDA 580864-9
[!J

r.T----------------TlITOlolUITI,."'çiO-----------------,

Art. Co~stitui cr~me de responsabilidade do Preeidente da ReFÚblice,

Ministro de Est~do,dirigentes de e~presas estatais ou de órGios ou

"'..ntidedee oficiais,col!' perd!: do cargo ou função,aléD de outras cOT'dn~

ções lebais,a prática de atos ou Eua oraen~6ão,~ue eo~trarie~,n~ exe

cução dOE oTçamentos da União,os obJetivo~ e metas estabelecidos que

viseI: a r!)duçE:o das 'dis:<,aridades e desig-J.ald!ldes re;;ionais do dese::

volvioe~to do país.

JUST;FICAÇXO

A pro?osigão se insere nas preocupa.ões e propósitos assinalados ac

jústificar out=aE rrorosições de e~ê~eas oferecidae ~elo a~tor,no-

t::.da.::.,=~:te as ;.U~ ~ro~,S'"1a:: a :"~:cl·.l~ã..:, ~~c I:lc:'~(, IV,a: l-rt,2!',e o. r!

lnt:.yr ? :":-clv~~0 ('te ~3 C.,&.o Lr-t .29 .:teJ. te~-~e ,e.:..J.i .~:;.,e e.. re~t,;::çio

d:, !",:,rdeste e d~s rcc:-õ[?e m:l;;'~ pobres do ~:'ls ni" :rot..~rá cor.sti t"..Ã.i~

EC! e~ ~:"bJ.~ dr' retór:'Cf:,:'lE"= e= ~~s:e de e:feito da d:"ec·.-rso r:ol{ti

co,~rt~~~ci~:,ee=~~ócicce ~~st~:~cé~or.~ rró~r2D rr~siac~te ~osé

S~~ey n~~ifestou-se f&vo~vel à proposi~~o de dispositlvo co~stl.

tucional que assegxre o tratarer.to de Justiça,e.. sua corrcspondênci.

co::: ~ populcção e a renda·"per cepita".~le foi claro e afi=ativo ep

recebe:" Consti -tuint.es ez, Palácio ,ao cO:Jsiderar 8 qvestâ:o de S·;=2 rs
lE'Y:::cir- .F[.,.:.-~c Justiça ao l'r(;ciàc:,7e e se e~ere co=-prGe;J!:~o dos

O Art. 28 e seus parágra fos passaram a ter a seguinte redação:

Ar~. ~8 - O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional o Plano
Plurianuai de investimentos públicos ao qual se adequarllo os orçamentos anu

ais da Unillo.

§ 111 - O Plano Plurianual aprovado em resoluçllo da CAmara dos Deputa
dos terá em vista os Estados Federados e se baseará nos serviços Públicos F!,
derais e Estaduais para alcançar o desenvolvimento Regional e Nacional re~
zindo a desigualdade do PaIs.

§ 211 - Acrescente-se ao parágrafo 211 as.seguintes palavras:
" podendo se alterado anualmente para se ajustar a novas exigências do

desenvolvimento Nacional"

.JJSTIFICATIVA

O PrincIpio Federativo constitui lJIla exigência preliminar para qual
quer construção Consitutclonal visto que ignora-lo significará de lJIl lado o
conflito com as Organizaçlles Políticas Federadas e de outro o favorecimento
ao centralismo e a técnocracia que tantos males vem nos causando.

OPlano PlurIanual que vise reglona.l1zaçi!o Supraestadual sIgnIficará
un atentado à F'ederaçllo com as consequências acima mencionadas. DaI a Emenda

~ visa intrlX1Jzir o respeito ao mecanismo Federativo.
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EMENDA 550867:3
~ aUTOII
~ CONSTITUINTE BONlfACIO DE ANDRADA

~ 'LlllãIMO/COMI3ll1o/alollcOllllllo
~COMIssna Da SISTEMA TRIBUTARIO .•.. ~"T'~'oL.<l6J87

mercadorias e dos serviços, compensando-se o que for devido~ em
operação de circulação de mercadorias ou prestação de serivços,
que, em relação ã operação ou ã prestação anterior, já houver
ou deva ser efetiVamente pago.

cada
com'o
sido

""--------------- 'Ufo/.IU.TI'ICacÃO---------------~

o Artigo 21, parágrafo tR,itens II e 111, e parágrafos II e III
passam a te~ a seguinte redação:

Item 11 - Dispor
Senado federal, a qual
participações prevista

sobre a competência de Comissão ~special

caberá acompanhar o calculo e a liberação
no Art. 20 desta Constituição.

do
das

JOSTIFICAÇ1l.0

Trata-se meramente de aprimorar a redação do texto,
conferindo-lhe maior clareza e precisão.

Item 111- Autorizar as Assembleias Legislativas em cada Estado
a criar Comissão Especial para companhar o cálculo e a lIberação das
participações previstas no Art. 20. de interesse municipal.

§.2R- Na distribuição dos recursos d~ Fundo de ParticIpação
dos Estados e do Distrito Federal, 20 por cento serão destinados ex
clusivamente as unidades Ged~radas cuja renda percapita seja infe
rior a nacional, para compor programas de assistência social.

§ 32- O Tribunal e Contas da
gãos parlamentares mencionados nos
tigo efetuará o cálculo das quotas
dos de participação.

União, anualmente ouviidos
itens 11 e 111 do § 12 deste
referentes aos respectivos

os o!.
ar

fun-

J G1-'-'''''~_________ L P:-IDlL--J

Dê-te ao artigo 10 a seguinte reduç~o:

"1'.rt. 10 - Lei complementar estabelecerá forma G:spc··

c i.aL e fa"orE.c~da de cobrança 0\\ a não incl.dêncl-a de l.mT>Ost.os fedc

ra1s c estádua~s sobre o patr1môn1o, renda, ope~ações c serviços d~

mic)"0t.·r1:Jr0.sa, corno tal dtJ':inl.da em lei pela una ão , pelos Estado".j e

pejo Dk5trkto Federal.

JUSTIE'ICAÇÁO

Nos regimes democráticos t~do mecanismo tributário está subo!.
dinado ao Poder Legislativo, só ocorrendo a existência de outras en
tidades nas organizações de tendências autocráticas, Onde geralmen
te os tecnocrátas dos escalões superiores sofocam as reivindicações I

dos conselhos e entidades inferiores. Dentro desse espírito é que

se apresenta a emenda acima.

EMENDA 550868-1
• CONSTITUINTE BONlfACIO DE"ANDRADA

r:1r--------- .L ...MO/cOIlI.tlo/.UltO.II.io,------------.

Comissão do ~istema -Tributário, Orçamento e finanças

A atual redação neceSSl.ta de maior pr2c1slo téCnl.Cã.

Realmente, ao d1zcr-se 11impostos fec1~rais e estaduais

relatJ.vw.uenle ã nucxoempce s a" não f a ce claro tratar-se dos ill1p03tOS

d~·retos, j á que podra a referir-se aos impostos l.ndiretos COMO ICM Q

IP1, seja quando a mkcrocmpresa estkversse na posição de vendedora,
se j a quando atuasse corno compr-adore ,

O melhor é ser preciso e claro. A redação proposta
dekxa cvJdcnte que a lei complementa~ pode tratar de todos os krnpo~

tos.
Dê-se ao l.tem 11 do art. 20 a 5es~~nte rcd~ção.

"Art. 20
I'::'T---------------TlUDJ,lUITI'leac:io,-----------------,

Acrescente-se o se~inte parágrafo 42 ao Art. 12:

§ 42 _ A Lei estabelecerá insenções Tributáveis para

dutos agrIcolas tendo em vista objetivos econômicos e sociais.

pro-

11 - ao I:stado e ao D3stn to Federal, onde se si_tuar
o estabclecLJ"ento que der Glrigem à zecm t e , dez por cento do produ
to da arrccad~,ão do lmposlo sobre produtos inJuGtrializado,>."

JUS T I F I C A ç Ã O

o percentual previsto no texto do SubstktutlVO é in

leir.amenle insatisfatório, não atendendo às necessidades mínimas do~

Estados ~ndustr~~12?üdos.

e preckso, no mínimo, dupllcar o referkdo pere~nlual.

tüutkVO do

~ ....~
'ov°6187

.ura.- _

JUS T I f I C A T I V A-------------

CONSTITUINTE NION ALBERNAZ

Dê-se ao § 59 do art. 15 ~ aeguinte ~edação:

Em todos os Países do Mundo civilizado há sempre uma política
Tributária de apoio aos produtos alimentícios. A finalidade do art!
90 é tornar obrigatória essa orientação no planejamento econômico •

do Coverno

r;-r------''--=''''"--------- f(l'rO/JUSff'fC.;io ~

r.r--------- .L...."IO/CCUf! ••Jo/.u.CO.f•• io-- ~

COHISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIa, ORÇAMENTO E FINANÇAS

§ 59 - O imposto de que trata o item III será não c~

mulativo, admitida sua seletividade, em função da essencialidade das

"Art. 15 .............................................
U§ 12 _ l'ara OS c.fcJ.tos do icem lI! deste ar t.Lqo , Cr) :1

~1c1~1"-t;r~ I!'Gl-cadoria toda coisa l'llóvcl corpórea, Lric Lu s a.ve enerç i a C"'1:~

t.r i ca , e:{cet\\~"dos valores rno1..)) liário5 e titu]os não z epr e sonc.am.vos l,..":.r~f

bens no comêre 10. 11
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II - ao Estado é ao D1slrito Federnl, onde se

g preciso, no mín1no, dupl1car o referido percen~ual.

JUS T I F I C A ç Ã O

a) vinle e três por C'ento ao Fundo de Participação dG~'
Estvdos c do Distrilo roderal, a serem assim distribuídos:

1) dezessele por cento, para os Estados do Marli e NOI
deste;

2) ,scis por cento, p3ra os ~emais Estao3s e o Dislr'~~

redera'i ;
I

b) vinte l" lrês por cento, ao Fundo de participação 'dos
l~lInicipio~j

c) dois por cento, para aplicação nas Regiões Norte e
N~rdeste, mediante SUDS instituições oficiais de fomento;

- II'- ao "Estado e ao D'istrfto Federal, onde se situar)
estabelecimento do contribuinte, cinco por cento do respectivof

.imposto sobre produtos industI..~al.i:::d.~S" :'.. '" !
§ 12 Para efeito de c~}culo da entrega pro~essada n~\

forma do iteR> I, excluir-se-á',a parcela da arrecadação do im-o
posto de renda e proventos de q~alquer natureza pertencente a
Estados', Oistri'lo 'redelal e Muhicípi os,' nos termos .do disposto
no art. la e no item l_do art. 19.

§ 29 Os Estados e o ~istrito Federal poderão insti
tuir, até o limile de cinco por cento do valor do imposto devi
do à Uni~o, por pessoar ffsicas ou jurídicas residentes ou do-

micIliadas em seu território, um adicional ao imposto
sobre renda e provenles de qualquer natureza."

A Emenda ora proposta tem por objetiv~ assegurar a Es
tados e ~funicípios uma pntilha eQu~~ibrad~'e.compatlvel com o gr~u
oe desenválvimento das diversas reg~oc$ do Pa1s, d: f~rma a per~i~Jr
a e feli va transf erência, pela União, .de encargos ~ub~1COS. Trat~-s:
de' honrar os compromissQ,s assumidos pela Nova Repub~1~a, descentr!lF-, ~r'"
zando a ação governamenta'l., a fim de aprl?xim~r r'o m~x7mo poss.íve,~. o
poder pó~lico pres~ador de serviços do c1dadao, leg1t1~0_ usu~rJo e
credor desses serv1ços.

_ Eis a r azão da presente Emen.da.

20 a scçurut,e reu';Hl'ào.

JUS'l'U'l CAÇÃO

nê-ae ao iteN I.C do art.

________· -l' ..o .w~f1 ... c ..;,i. .. ----------_;_--- -'-.- ---;:-- ··1
I

I
IIArt. "lO 0.0 I

sitDr..r J
I
"

I
1U-. I

da:,

o as c.ibe Lec Lment.o que der o':.tiqer,\1ã r ecó i tn , dez. ~or ce:1to do prcdu

to da brrecadação do rmpos to ··~,obre produtos industrl.all.:::lcos ..I'

o ~er~ên~~i_~pre~~ht~.no_t~~to do SuLstitutívo é
teiraMGnte 1n5atisfatór~~, não atendendo às necess~dades ~injrnas

Estauos inàustrializaàos.

, Pela racioncüidade que confere ao Si ..tema, 'convém ".'!.

ja adotada a definição proposta.

EMENDA 550872-0 '
w," -- .l, a·-_·'p'}"'"jt·:':~"'~~,)~cn':~~~~~!~~ !U;-; !:!.IJLHt:~~"--- .--- ,' ~. L L __

I
I

A conceituação dada à mercador1a, para f1ns de cobra~
ça do ICMS, evita uma série de dificuldades juríd1cab,·relatJ·vds à'd~

finição de mercadoria e à necessidade de sua circulação, evita~do a
nâo-tributação, na integração vertical de eMpresas, como é o caso, por

exemplo, das grãficas mantida~ por bancos.

ACHESCENTE-SE 110 lIRT.iã O SEGUINTE: ITEl1:

DII- dez por cento do produto da arrecadação dos impostos da

sua co~petênc1a ( árt. 13) ao Fundo de Rcssarc1mento dos Estad.s

e do D1strito Federal às perdas decorrentes da não incidência

do imposto de que trata o ilem III do art. 15, nas exportações

para o Exter10r, bem como de outros beneficios instituidos por

~ci Complementar;

da Comissão V - Do Sis1
redação, suprimindo~

J{\Y/·lE SANTAI~A

Pt.C"'.IO/~~WI:S.i.O/SUOCO'JU;~:O ~

cO:~IssiiD v - !Xl SISTE~:A TruwrARIO~cr\r"[NTO E FIN~~~

Dê-se ao art. 25 do Substitutivo
ma Tribut~rio, Orçamento e Finanças, a segu1nle
-se o art. 26:

r.:-r~.---------------T[.TO/JUJ.nr·c...,..i.o---------------·

"Art, 25. Fica mantida a Co~tribuiç~o para o Fundo dG
Investimenlo Social (FINSOCIAL), que se r á reduzida gradu,'} e
progressivamenle aí.é sua total extí.nção em dez anos, cont.udos
da data em que entrar em. VigOI o Sistema Tributário instituído
nesta Constituição."

EMENDA 550873-8

c:=:==
tJ

'JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tem por rim eliminar dispositivos. relacionc
dQs com o Fundo de Descentralização, que seria custeado com ~ reccita
proveniente da Contribuição para o F:umio de ..Investimento Social
(FINSOCIAL). Na medida em q~e os Estados e Municípios já são aqui
nhoados com recursos de natureza permanente, não mais se justifica 'a
criação do mencionado Fundo, que se destinaria a assegurar a transi
ção para nova estrutura de distribuição dos encargos públicos entre a

,União, os Estados e os Municípios.

Essas, as razGes da Emenda ora proposta.

EMENDA 5soã76~2
tJ"--~7:2- !rd.L~;'ê~~"':1:'.e:" ~l'l,-- ~) tJ7L5;~

;:U.l{'/~l!~nrl:"t;iQ----------------_,

ACRESCLNTE-5E NO ARTIGO 21, NO § 19 O ITE:M IV E O § 49:

IV- regular os critérios de d±stribu1ção do fundo de ressar

cimento previsto nO item III do art. 19, de modo que o seu

F

~~,,~-- ---'l
~/B7j

_______________ TU"iO/JUSJI I::JÇMI------------------·--

"Arl. da A União entregará: I
I - do produto da arrecadação do imposto sobre rcnd: ~

proventos de qualquer natureza e do I~posto sobre produtos Jn-,
dustrializados, qua r euta e oi to por cento, na forma seguint:e:

f_;}O

IncJ.u~-se, na Seção VI, onde c~ber, ~o s"bstitut~vc
da Comissão V _ Do S!stem~ Tributário, Orçamento e F1nanças, o segul~

te art5.go:

EMENDA 550874-6rr- Jr"'~1E SL\NTA~~OR---_=_--=_-. =:J
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J
EMENDA 550ã79-7o '-UTO'Jé CONSTITUINTE NION,:.....:A::.L::B::E::·::Rt~IACC-Z _

montante seja distribul.do p.ropor-caonaImen ce à perda de cada

Estado e do Distrl.to Feuer"l, não podendo nenhum partl.cl.pan

te receber menos quo cinco décimos por ccnt,o e mais de quin
Ze por cento do valor total do fundo;

§ 49 - Do montante referido no it.em IV do art. 19 os Estados

entregarão aos Municípios vinte e cinco por cento, observados

os critérl.os estabelecl.dos nos itens r e 11 do parágrafo únl.
co do art. 19.

"- TEJ:TO/J.JSTlr,cA;ÃO------ ,

Dê-se ao art. 20, item I, alínea ~,a scgul.nte redação:

"Art. 20 ...•..•...•...•....•..•..........•....•.......

1- .

JUSTIFICI\ÇÃO

As emendas propostas visam uma harmonl.zação dos diversos dl.s
positivos tendo em vista a instituição do fundo de ressarciment.o

das perdas por saídas para o exterior com l.munl.dade. Por outro Jado
com as perdas ~ão também dos municípios, a inserção do § ~9 ao art.

21 cisa corrigir tal desvl.o tributário, atribul.ndo-lhes particl.pa-
• ção no fundo de .rcssarcl.ITento.

cl dois por cento, para aplicação nas Regiões Norte e

Nordeste, afraves de instituições ofi~l.al.s de fomento das respecti

vas Regiões. 1I

JUS T I F I C A ç Ã O

Trata-se, tão somente, de dar a necessária clareza, r~

dacional a dispositi~o;cUja redação atual e ambígua .

----~

______• -- T[.TO/J\I~Tltl:."';i!:------

Suprima-se o item II do ar-t.""20 do subs t i t.ue í.vo e in
clu~-se o art~go 28, nas D2Sposições Transitórias:

,-___ ~1,.[N'"10/C.,IolS.sio/:Ju,CC.. IU;O ---------:~

tO] cmlIssi[o co SIST:?~1.:\ TRIBUTÍlHIO, ORÇA:lI:NTO ::: FINlu;Ç~

EMENDA 550880-1
t:=-~~i~~UINTE NlOll nLBE~~~:~';:::.· -'

..u'O:l- . _

.~
rc.tHUtlO/COI.UI$Ão/sU8COMIUio

COMI55f.l0-. DO 5151 EMA TRIBUTARIO. ORÇAMENTO [ fINANÇAS~

"A.t. 8Q , Ir. e) Cooperativas

JUSTIFICATIVA

'EMENDA 550877.1.-
f: NOEL DE CA8VALHO

m----------------·Ttuot....STI..'C.r.;ÃO

Pela 5U? característica de empreendimento de not~vel '
significação social, ináutor d~espírito de solidariedade entre os a
gentes ~rodutlvos, a empresa cooperativa deve ser estImulada mediante
a apl~cação a elã da -imun!dade j;ributária;' a exemplo do que já vigora
para os partidos políticos, instituições rellgiosas e entidades de

.s ínn e pesquis-a. ..e~

Em sendo a cooperativa o ente'q~e viabil~za-a partici
pa~o da comunidade org~ni~ada-n~~roouçãoe no c~nsumo; ôeve O poder
púb]~CO-€stimulá-lapor todos os meios.e modos.

"Art. 28 Fica criado o Fundo de cornpensaçâo das E>:poE,

tações, cOnstituido de dez por cento do produto da arrecadação do l.~

posto sobre produtos industrl.alizados e de outros recursos que- the
venham a Ser destl.nados pela União.

§ 19 Os recursos do Fundo serão d~stribuídos aos Est~

dos e.ao Distrito Federal com base no valor anual das exportações e~

taduais de p;odutos industrializados, na forma prevista em lei.

§ 29 Nenhum Estado poderá receber, ã conta do Fundo,

parcela superior a vinte por cento do montante a Ser distribuido."

JUS T I F I C A ç Ã °

E'MENDA 550878-9
fi "'0' J r<rp'M"D'n"---,é CONSTITUINTE lHON ALnEIlN~Z::- "______ c...2 _.-1

Necessárl.o se faz passe a União a ressarcir os Estados

pela perda de receita do ICMS decorrente da exportação de produtos
industrializados.

").EH"Il'O/'=CN,uio/ sua; OUI *,:lÃG --,

tUCOMISSÃO DO SIsT&~A TRIBUTARIO, ORçn~~NTO E FINhVÇAS~

~~rima-se o item I do § 19 do a=t. 27 do Substl.tuti
vo, incluindo~se, onde couber, nas D~spàsições Trans~tórias, o s~

çu.inj:e artigo:

A medida proposta, embora não compense a referida pe!.
da, amenizará, em pequena parte, os efeitos extremamente perversos
ge:ados pela'exportação maciça de manufaturados, nos Estados indus
trializados.

"Até o dia dez de Il'arço de 1987, a COl"i~são de Finan
ças da Câmara dos Deputados apresentará à Mesa projeto de lel. que

regulará os critério? e prazos de entrega das parcelas prevista~ no

item I do art. 20. A proposição tramitará. em regime de urgência, d~

vendo ser votada no Congresso Nacional até o dia tr~nta de março sub
seqüente, com vigência imediata."

EMENDA 550881·9
g-- '"'0'- J S--"""'--]
fcoliSTITUIN'rE NION .l\LBE13"'~::.A'-'Z=-- ~. LfllDB __

-------- PLLNARIO/cO""J~Ào/.Jn:DV/"d,j I
~SSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁR~2J__ORÇA~~NTO E FINAN~~

JUSTIFICAÇÃO

pretende-se, através desse dispOSitivo, assegurar a

E~tados e Munictp!os um.recepimento ágil e rápido das parcelas que
lhes são atribuldas, -aos recursos da União, já com base nos novos
percentuais fixados ~elo texto constitucional.

.."""""".," ~

Dê-se ao parágrafo únl.co do àrt. 59 a segUl.nte redação"

"Art. 59 .

Parágrafo único. Os empréstimos compulsórios somente
poderão tomar por base fatos geradores compreendidos na competência

tribu"árl.a da pessoa jurídica de direito público que os l.nstitul.r,r~o

estando submet+dos ao princípio prevl.sto na al1nea ~ do item 11 do

art. 79, embora a eles se apliquelll as disposições constitucionais r!!. 1
lativas a tributos."
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J li S T I F I C A ç Ã o § 99 .•.•••.•.•.•.•.••••.•.••.•••....••.••...••••••.••

Mister se faz, por um lado, esclarecer estarem os em
préstimos compulsórkOs submetkdos ao regime tributário.

Por outro, há que se excetuar, de modo expresso, o fa

to de não Se submeterem ao prkncípkO da anteriorkdade legal, o q~e

lhes tolheria a eficácka, em face da nova configuração jurídica que
ora apresentam.

II. ..................................•..•........•....

b) sobr~ operações que destLnem a outros Estados com 

bustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo, e energia elétri

ca, garantida, em qualquer caso, a manutenção do crédito referente à
operação anterior, no Estado de orkgern."

JUSTIFICAÇÃO

§ 29 Na dkstrkbukção dos recursos do Fundo de Purtic~

pação dos Estados e do DJstrito Federal, cinqüenta por cento serão

dest~nados exclusiva~ente às unidades federadJs cUJa renda ~ ~E!

~ seja inferkor à nacional."

EMENDA 550a82~i

t: CD~~:r1U,INm N~~=7.:..- =:J
~COl~~S-;~~~~";;~';~';~;~~·:"~~~;;;-;-;;;IANÇAS ]

rr='AltTlDO~
. PMDB

AUTOIt--------

Fica claro que, relativamente ao álcool hidratado, não

se Justifica seja sua tributação realizada exclusivamente pelo pr1~

cípio de destino, tendo em vista tratar-se de ativkdade do setor

primãrio, com emprego intensivo de mão-de-obra e elevados custos op~

racionaks.

Dê-se ao § 29 do isem..-I-I-<lo art. 20 a seguinte ;:edaçao,

1'":"T-----------------n..TO/~U'TltlC~çio------·----------_,

EMENDA 550885-1'

r:=~ CONSTITUINTE GI:RALDO ALCK-'lrN_'- ~

tJ
"Art. 21 ~ .

Dê-se ao § 29 do art. 21 a seguinte redaçao:r--
JUS T I F I C A ç Ã O "Art. 20 ...............•............................•..

~ inteiramente insufkc~ente a parcela-de-20% do·FP~ des

tinada com excluskvidade aos Estado~ m~i~ pobres.

_.-Mister se faz que pelo menos metade desses recursos se

-jam dirkgido~ com exclusivkdade a essas unidades federadas.

11 ••••.•.••••••••.••••.••••..••.•••••••••••••••••••••

§ 29 Do montante referido no item lI, os Estados en

tregarão aos Munkcípios capitaks de Estado, vinte e cinco por cento,

na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circula '

ção de rnercador~as e nas prestações de serviços, realizadas em seus
territórios. 11

, ------- ------------ ·(lIfO/JU'TI' '::101;40--- _

J li S T I F I C A ç Ã O

A perda financeira que as capitais de Estado deverão
sofrer cOm a supressão do ISS pode ser compensada, em parte, pela e~

trega de um quarto do IPI repassado aos Estados, na forma do item 11

do art. 20 do Substitutivo.

J li S T I r I C A ç Ã O

Nenhuma razão existe, a Justkíicar a exclusão dos bens
havkdos no exterkor da tributação das heranças e das doações, em

face do pressuposto de sua aquisição haver decorrido de rend~men

tos Obt1dos no país, por pessoas aqu1 res1dentes ou dom1c111adas.

A atual redação estJmula a transl1\l.ssão de bens fora do p~

Dê-se ao § 49 do art. 15 a seguknte reddção:

"Ar t , 15 •......•...•...•.......•..••.•.•..••......•.••..

§ 49 - Znc i d.i ndo sobre bens Imôve i s e res~)cct~vos d2...

re.l.tos, os .l.lllpostos de que tratam os .l.tens I e II competem ao Es"'~

do da s.l.tuação do bem, a.l.nda que, no caso de tranSm1.5S~O ~ausa ~

tl.S, a suC"c!Jsão seja aberta no Exterl.or. Inc;.dlnào sobre bens zró
vais, títulos, créditos e quaksquer bens no Exter~or, o imposto

previsto no ktem 11 compeLe ao Estado onde Se processar o knvent~

rio ou arrolamento, ou t1ver dornl.cil1o o doador. 1I

~''''-l'o9j 06 /87 ,

I - Dê-se ao § 69 dõ art. 15 a seguinte redação, acrescentando-se-_
lhe, a segukr, outro parágrafo, nos-termos knfra-e>:postos:

"Art. 15 •.••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 69 - Em relação ao imposto de que trata o item

111, resoluçào do Senado Federal estabelecerã as alíquotas incide~

tes nas operações de circulação de mercadorkas destinadas a outro

Estado e ao Exterior, bem como sobre os serviços prestados em ou

tro Estado e no E~terior.

§ 79 - A resolucão de que trata o parãgrafo anter!

or serã aprovada por dois terços dos votos dos membros do Senado

Federal, salvo se a iniciativa de sua apresentação for do preside~

te da RepúbJkca, caso em que serã aprovada pela maioria absoluta."

._- 'I.f.:MA'llO/CQ"""io/SI.oUOIIISSÃO ~;;::;'-I

C==COMISSÃO DO SISTEI1A TRIBliThRIO,ORÇ~~IENTO E FINAN~

EMENDA 550886-0

tJ CONSTITtlINTE GERAWO ALCK~IIN

..,----------------_TUTO/Ju'n'lel.ç.;;o------------------,

lributárko1s, em detrkmento de' nossa e",onomia e com prevklégio
ara uantos racor am a es~

__________ T[ltfO/.n..!TIFICI.Ç.O

Dê-se ao art. 15, § 9<;>, ktem II-b a se'Juinte redaçãu:

-----l

I
"Art. 15 .•...•..•.......••...•.•..•..••.••..•..••..•.• I

JUS T I F I C A ç Â O

Na hipótese de a inickativa da resolução do Senado Fed~

ral ser do Presidente da-República, pressupõe tal qircunstãncia

a existênc~a de um prév~o e amplo debate da matéria, a indkcar um
consenso já estabelecido e~ torno do assunto, o que torna desnece~

sãrio o quorum de dois terços, resultando amplamente sUficie~te,no

caso, a maioria absoluta.
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EJ'llENDA 550890-8
foi'
l DEPUTADO JOVANNJ MASINI

EMENDA 550887.8
t= CONSTITUINTE GGRALDO ALCKMIN

Li1 ;>L[N.\'1iI0/colu~si.l:/SUQcou.ul:l --------------

r= CO~ISSÃO DO SISTE~l~ TRIBUTÁRJO,ORÇAM~~TO' E FINA~ÇAS J
------------- - n,ITO',/U!-.'IC,t,Ç,i,c-- _ r=-r----------------- T~UO/"usTlrl<,.;i,o

De-se ao § 79 do art. 15 a' ·scguinte redação:

"Art. 15 •.•••..•••••••••••.•••••••..•••.•..•••.••••.••.•..

:;§ 79 - Salvo deliberação em contrárko do~ Estddo~ e

do Dis~rk~o F~_d~~~l~ ~o=. t~~~o~.qo dis~osto_na alinea :g" ~~ item
11 do § li, nas operações knternas de circulação de merc~dorias e

- nas prestações-~nternas.~e serviços, nenhuma· unidade da Federação
.estabeTe~erá: dir';ta ou i~diretamenter al iquotas knferiores às q'Je o
Senado Fedetal fixar para as:respectivas operações ~ prestacõ25 in
terestadua1s, reputando-se op'erações e prestações knternas também

as interestaauais real1zadas para consumkdor final de mercadorias e
serv1.ços."

JUS T I F I C A ç Ã O

Necessário se faz fique claro que aS'mercadorias e os
serviços, em operações iIl~~fest~qu~is, não estáo necessar1amente s~

jeitos à mesma aliquota interestadual do ICMS.
. I ,~~.. .. ~

Altera o §l P do art. 13, quP passa a ter a seguinte redação:

§1 Q - D Poder Ex~cutivo poderá, ob~ervadas as con6iç5ps e os limi
tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos en(Jmerado~ .
nos itens I, 11 e V deste artigo.

JUSTIFIrATIVA

Retira-se a faculclade do Poder Executivo alterar as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para reforçar a proteção
ao contribuinte, no caso o cidadão con'sumidor, frente' à discricionarie

ade tributária do executivo federal, a nosso ver descabida em relação
~m imposto de grande repercussão na vicia econômica, cuja alteração

repentina, se muito drástica, pod~ tornar proi~itivo o consumo,inlbin

o-o, inclusive, a ponto. de reduzir a oferta de emprego nos setores a
tingidos.

EMENDA 550888-6· .tJ cmsrlTtlINl'E GERr,LDO ~~~-K-t1-,-I-N-----,--~-,---'O--:=J L';;';~~=:J

TCarC!.I.lST"IC.çio 1
Dê-se ao § 79"~:t~~~~. ~~. ~. ~~~~~~~~. ~~~~~~~: .

§ 79 - lias operações 1nternas de circulação de

mercadorias e nas prestações internas de serviços, nenhuma unkdade I
da Federação estabelecerá, dkreta ou indiretamente, aliquotas inf~ I
riores às que o Senado Federal fixar para as respectkvas operações
e prestações interestaduais, reputando-se operações e prestações I
internas também as interestaduais realkzadas para consumidor fi-
nal de mercadorias e serviços."

E P&lIlTICO- - .]

RlD3

TCICTO/"UUI,rc;&tio---------_.

Art. 23 Disposkção concessiva de isenção o~ benef!cko

fiscal, em vigor há mais de quatro anos, será subwetida à avalia
ção do Poder Legksla~ivo competente, nos termos do art. 12, exceto
quanto ao prazo para sua renovação, que será de três anos contadoSCd
promulgação desta Constituição.

-Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:

JUS T I F I C A ç Ã O

PLI"UIC/cC'II'S:rlo/suICO'fnsio--------~~er C0l4ISSÃO DO SISTID!i\ TRIBUT~RIO, ORÇNll:tlTO ~ rH'A~

r;;:''''---'l
09-/06 I u7 I

-- '"LI[~..,.IO/Cc.ll.uÃo/su.Cl<.lssio

C=COMISSÃO DO SIST~~m TRIBUTÃRIO,ORç~mNT9 E FINANÇA~

..UTOII-------------~ ~ru·loo~

CONSTITUINTE OSMUN~D~O~~rX_.~B~O~U~Ç~A~S~ ._____l ~P~DB~

A redação proposta aprimora o texto, tornando-o mais
sintético e claro, sem, por outro lado, em nada alterar-lhe o conte~

do.

EMENDA 550892-4

t?

Não se pode correr o risco de desencadear um penoso

processo de guerra fiscal entre Estados, como decorrência de urna

eventual liberdade fiscal, na matéria em pauta, a ser definida na
lei complementar.

t preciso assegurar-se não venha algum Estado, em de

trimento de outros, a utilizar o ICMS como knstrumento de atração

de determinado setor da ~conorn1a, hipótese perfeitamente possível
no momento em que ê permitida'a seletividade desse imposto.

JUS T r F I C A ç Ã O

EMENDA 5soá'ãg:4
~ CONSTI'!'UIN'l'E G._E_RAL__D_O_A_I_.C_KM_I_N ~----=o=J C~~;;;·--)

_______________ TlJTtt/J..sr"IC&Ç.iO----.---------------,

Suprimir o item IV do artigo 79, emunerando os segukntes, e acre~

centando a letra"d" ao item 111, com a segu~nte redação;

~- PlI.H.i"IO/:~NI:;1S.rsls\l.COllll~sio

~~SSI\O DO STSTEI'.A TRIBUTliRIO, ORÇA!o!ENTO ~-~'\~:=J

2Q do Substitutivo.

JUSTIFICAÇÃO

A parcela de IPI prevista no ktem 11 do art. 20 cons

tituir-se-á numa modesta compensação pela perda sofrida pelos Estados

mais desenvolV1dos, no Substitutivo proposto.

ASS1m sendo, náo se compreende que esse montante, já
extremamente exíguo, seja ainda repartido com os Municípios.

dI de que resulte efei~o 19ual ao confisco.

JUS T I F I C A ç Ã O

O atual item IV do artigo 79 trata de matéria idênti

ca à do item 111, ou seja, critérios a serem seguidos na cobran

ça de tributos. P~r tal razão, não se justifica a criação de um

ktem autõnomo. Bastar1a ampliar a enumeração eX1stente no item
II!.

Por outro lado, a idéia fundamental do item IV atu~l

é a de evitar que o tributo tenha efeito 1déntico ou semelhante
ao do confisco. Convém, pois, que seu objetkvo seJa expresso
com toda a clareza possivel e dai a nova redaçào proposta.
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_______________ _ _ nno/~u5flrrc.loç;;o---------------

EMENDA 550893-2
c:::==-- CONS'l'r'J'[lrNTE OSHUNDU REIIOU..:Ç:..:f:_.s_· ] L ""'''-]

P:~DB-----

EMENDA 550896-7r::::= CONS'rI'l'UINTE OSllUNDO RI:r.ot'ÇAS ..J

- PLC .. &IIllo!ce..,lo;~lo/:;\lDCO .. 13";;O

~lISShO DO SlSTEM~ TRIªº~~O, ORÇ~~lENTO E FINANCAS

r.t---------------- TUTO/"uS-I~ICl,Ç.i.O-----------

Dê-sc ao § 19 do art. 15 a segu~nte redação:

"Art. 15 ..•...................... ···.···················
§ 19 - Os E5tados e o D~str~to Federal poderão ~ns

titu~r, até o limite de c~nco por cento do valor do ~mposto dc~~do

à Un~ão, por ~~ss0us fisicdS e Jurídicas res~dentes ou dornjc~l~a~as

no país, um ad~c~onal ao iMposto bobre a renda e proventos de qua!

quer natureza. 1I

JUS T I F I C A ç Ã O

A presente Emenda pretende conferir maior precisão ao

texto do refer~do dispo~~tivo, ident~f~cando os contribuinte~ so

bre os qua i.s poderã, a critério dos Estados, a.no í.d Lx o ad í.c LonaL

de ~mposto al~ previsto.

Inclua-se no art. 16 O segu1.nte item 111 e parágrafos

39 e 49:
"Art. 16 - ' •. 0 ••••• 0.' •••• o ••••••••• o ••••••••••••••••

111 - tran5m~ssiio .![lter vivos ,a quel.quex titulo ,por

ato oneroso, de bens ~móve~s, por natureza e acessão fisica, e de d!

reitos reais ~obre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão

de dire~tos a sua aquis~ção.

§ 39 - As alíquotas do imposto de que trata o item

111 não excederão os lim~tes estabelecidos em resolução do Senado Fede

ral.

§ 49 - O ~mposto de que trata o item 111 compete ao

Estado da s a t.uação do bem, ainda que, no caso de transnussão gus~

rnortJ,,§, a sucessão seja aberta no Exter~oro

CONSTITUlNTI; osxtrsno RF'BOUÇAS

EMENDA 550894-1

r
T[XTC/~USflf'e,lçi.e----------- ------l

Dêem--se às alíneas !!. e ! do ~ tel' 11 do § 11 do a r t . I
15 a seg~1nte redaç~o:

JUSTIFICAÇ1i.Q

Os 11un~cípios têm plena capacidade para gerir e cobrar

esse ~mposto, por possuírem a Planta de Valores de Imóveis do Munic!

pio.

Desse modo, ê na competência municipal que esse impo!

to melhor se situa.

"Art. 15

§ 11 .... o •••• _ •••••••••• , •••••••••••••• , •••••••• , - •• ,

II

~""----:-l'ov O~.JU.J

Dê-se ao

------- TCITG/.'nT."U;"Ç;i,:I- - --l
',~:t~o4:~~: .~~.~.~~~~~l~~~ • ~~~~~~~: •••••••••••••••••••••• o

§ 29 - Imposto da União exclu~rá ~mposto ~dênt~co in~

tituído pelo Estado ou pelo D~strito Federal, cabendo a este, no ca

so, cinqtJenta por cento, no ntín~mo, do produto da arrecadaç:io do

imposto ~stadual, relativamente ao montante que venha a ser arreca

dado pela União, em seu territór~o.

EMENDA 550897-5 lo

e:= CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS 1
PLIt"""'O/co.. 'nio/slolD::II'IUlo- ]

&mlISSÁO DO SISTJ::W, TRIBUTÁRIO,ORÇA1Il::NTO E FINAl\ÇAS

JUS T I F I C A ç Ã O

As redações propostas conferem mais prec~são ao texto,

evitando ambigUidades que sua redação atual poderia ensejar.

f) prever casos de manutenção ou estorno de créd~to,r~

lativamente a exportações para o Exter~or de serviços e de mercado 

rias. ti

d) f~xar o local das operações in~ciadas no I:xter~oc,

relativas ã circulação de mercadorias, e dos serviços prestados no

I:xterior, para pessoas físicds e jurídicas, residentes ou dom~c~l~a

das no País;

,EMENDA 550895-9 JUS T I F I C A ç Â O

PJ---~ONS'l' ~!,!I~NT~ O~'lt1;;;~o~~no~~:~-- - ~~------ ----]

Q~);;;;'r.~~~~;sTJ:~~:u~:;i~';;;.;:;':'~;:ç;~,~'r~'~~ ~- ~~-~~:,,~~
_______________ TIJ;.,:./Jv~llrlc..çÃa----· ----------- ---•• ---"

Suprü",,-se o a t.em I do § 10;> do art. 21.

JUS T I F I C A ç Ã O

o c1i&positivo está mal rcdlgido, devendo 5er reescrito,

o~cmesmo eliminado.

Adcrnals, a distrlbulção dos recursos dos Fundos d~ PaE

ticipação é matéria de lei ord~n;r~a, vez que se reporta a rece~ta

tributária federal.

Não se pode perder de vista o fato de a institu~ção de um

novo imposto, por parte de um Estado, pressupor urna ampla reestrut~

ração adm~nistrativa cujos ônus são relevantes para a respectiva

unidade federada.

A abrupta perda de uma competência tributãria, decorrente

do fato de haver a Un~ão assLmudo essa competência, acarreta, sem dü

vida, cons~deráveis transtornos ad~in~strativos, além de pr~var o

I:stado dos recursos tributários correspondentes.

Nada mais justo, portanto, do que a part~lha, com o Es

tado, da receita' federal que venha subst~tuir a estadual.
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~- TUTO/.luSTlrICaçio----------------,

AUTOIt------- _

CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS

Suprima-se o item I do § 19 do art. 21 do Substl.tut!

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta emenda é reduzir o custo final das mercadori
as compradas a crédito, benef:>..ciando, primeiramente, o consumidor fi
nal que, para escapar do ICM sobre as despesas financeiras, vê-se ho
je dbrigado a recorTer'às instituições financeiras, arcando, no custo
do dinheiro, com as despesas operacionais e a.margem de lucro dessas

institllições.
A medida eliminaria a inibição das vendas a crédito, estimula~

do o comércio, o que acabaria determinando um aumento da própria re
ceita da arrecadação do imposto, pois haveria um maior movimento de

circulação de mercadorias.
Finalmente, facilitaria a formação de carteiras de crédito pe

los 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.

'1..1.,UIO/CQIiIIS!i~/su.cO.lasio----------~

~COMISSAo DO SISTEM~ TRIBUTARIa, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550901-7

tJ

~-------- TIlITO!oIutTI'lca,..io-- -.

• vo do Relator •

..UTOIII----------------,

Substitua-sel\O item I do art. 99 o termo "a.ncent.avos" por "benef!
cios" .

O termo "incentivos" e por demal.s abrangente. Compreen
deria'inclusive favores financeiros.

Como o objetivo do dispositivo se restringe à matéria
tributária, há toda conveniência em que a redação refll.ta no pro
pósito e dai sugerirmos que seja utilizado o termo apropriado à
explicitação precisa da idéia subjacente. Segundo entendemos,a e~

pressão adequada seria "beneficios fiscal.s".
Ademais, a expressão sugerida foi utilizada noutras pa.!

sagens do substitutivo, como se vê no seu artl.go 12.

JUS T I F I C A ç Â O

EMENDA 55~~8-3 AUT"----------.,
tJ CONS'rITUIN'rE OSMUNDO REBOUÇAS

~ PLE:"ARIO:COI,jIU.io/su'CO~13Sio-------------,

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550899-1
t:bEPUTADO JOVANNI MASINI

..
Inclua-se, na Seção lI, das Limitaç5e5 do Poder de Tributar: JUSTIFICACM

Art. - Nenhuma prestação compulsória, em dinheiro ou nele con
versível, que não constitua sanção por ato ilíCito, poderá ser exigida
sem observan~ia das disposições sobre instituição, cobr~nça. alteração
,de alíquotas e definição de novas hipóteses de incidência de tributos,
consagradas nesta Constituição.

O disposit!vo está mal redigido, devendo ser rescrit~

Ou mesmo eliminado.

Ademais, a distribuição dos recursos dos Fundos de
Partic~pação é matérl.a de Lei ordinária, vez que se reporta a receita
tributária federal.

JUSTIFICATIVA
aUTOIt------- _

CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS

Dê-se ao art. 12 e seus parágrafos a seguinte redação.

JUS T' I Y I C A ç A O

.• Art. 12 - Disposição legal que conceda isenção ou ben~

ficio fiscal terá seus efeitos avaliados pelo Poder Leg~slativo~

petente, no quarto ano subseqüente ao da respeptiva vigência ou ao da
última avaliação.

§ 19 - Caso a norma legal não esteja pr~duzindo os efei
tõs esperados,deverá ela ser revogada.

§ 29 - Considerar-se-á extinta a vigenci~ da norma que
não houver sido avaliada no prazo estabelecido nesta artl.go.

§ 39 - O gozo de isenção ou beneflc10 fiscal concedido
por prazo certo, sob determinadas condições, não será prejudicado
pela revogação da disposição legal que o instituiu, se l.mplement~

das as condições."

~---------.I.Uulo/clnllu.io/.u.CO.ISSio----------~

.,.,.---------------TUTO/olUsTlflur;io----------------,

auTOII--- _

DO SISTEMA TijIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (V

o objetivo da inclusão deste dispositivo é fixar expre~samente

uma espécie de "frava de segurança", que impeça a instituição de tri
buto disfarçado com outra denominação e, a partir daí, a cobrança, al
t~ração de alíquota~ e definição de novas hipóteses de incidência des
ses eventuais "tributos maquiados".

Desse modo, toda prestação peeuniária compulsória que não cons
titua multa estará sujeita aos princIpias e limitações do-poder de tri
butar, proporciónando efetiva garantia de que a contribuinte não será
lesado pela exigência descabida de tributos dissimulados.

EMENDA 550900-9
~OEPUTADO JOVANNI MASINI

=----------'==- ,LIN.lMó/co...J.lo/.ulColIl..io ---....,

,.,...---------------TUT~/""IT"IC'çlo---------------_.
Inclua-sê~ no~art. 15, o seguinte pará~rafo:

§ 2 ~ As despesas ,financeiras decorrentes de vendas a crédito

de mercadorias a consumidor final não integrarão a base de cálculo do
~mposto de que trata o item 111 deste artigo.

O dispositivo em causa ê salutar, por prOpl.C1ar um exa
me, pelo Poder Legislativo, dos beneficl.os fiscais.

Contudo, sua redaçáo deve ser aprimorada, para conferir

lhe maior clareza e precisão.
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CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUCAS CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUCAS

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO OR AMENTO E FINAN AS

EMENDA 550905-0

tJ
r.r---------- "I.IUlUIO/co.IUlo/IUICOIlISlÂO-------------,

COMIssAo DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E FINAN AS

EMENDA 550903-3
f!J
1"":"1---------- I'Lr: MU 1o/coMlnio'luICOIlIU;,O-------------,

r;-y----------------TtITO/olUSTlfIC"çio------------------,

Inclua-se no capítulo das Disposições Transitórias o
seguinte artigo, supr1mindo-se a letra "c" do item I do artigo 20

do Subst1tutivo do Relator.

Exclua-se da allnea "c" do item 11 do art. 89 o termo
"complementar", do Substitutivo do Relator.

"Art. A União entregará, pelo prazo de vinte anos,do

produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, d01s por cent~

para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através das respecti 
vas instituições regionais de fomento."

JUSTIFICAÇKO

A aplicação de recursos federais nas Regiões Norte e

Nordeste, com vistas a promover o desenvolv1mento harmônico do país,
é 1mperativo reconhec1do por toda a nação.

Manter, porém, no texto constitucional a obrigatorie
dade desta aplicação, corresponde a reconhecer que os problemas r~

gionais não serão resolvidos com a elevação dos invest1mentos públ!
cos ou seja: que o Norte e Nordeste sempre serão pobres, menos de
senvolvidos que o restante do PaIs.

O prazo que propomos, vinte anos, é, a nosso ver, a~

pIamente suficiente ã solução do problema.

JUSTIFICACAo

Os requisitos a serem observados pelas ~ituiçôes de

educação e de assisténcia social para poderem gozar de imunidade tr!

butár1a devem ser estabelecidos por cada nIvel de governo, relativ~

mente aos respectivos impostos.

Por isso, descabe, no caso, a lei complementar.

EMENDA 550906-8
tJ CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS

r.1r---------- "LI,...IO/COlllssio/IUICOIlISIIo-------------,

COMISsAo DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORCAMENTO E FINANCAS

..,.,,---------------- TtITO/olUSTlfICaçio-----------------.

Suprim1r os §§ 19 , 29 e 59 do art1go 19.

JUS T I F I C A C A O

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao art. 29 o seguinte parágrafo:

IUtOIl---------------

Quanto ao § 59, que trata de meras atribuições adminis
trativas, inclusive de coordenaçáo e unificação de serviços fis
cais e de arrecadação, pode ele ser transposto para a legislação
infraconstitucional, onde realmente deveria constar. Seu assunto

não' é prôprio do nlvel co~~titucional. Deve, pois, ser suprimido.

Modifica o art. 5Q , que passa a ter a seguinte redação:

O § 19 trata de matéria doutrinária. Limita-se a traçar me
tás que coincidem em tudo com os fundamentos teôr1cos dos tribu

tos, segundo os princIpios que tratam da matéria. Não tem, pois,
efeito prático nenhum a sua inclusão no texto constitucional.

Conclusáo idêntica se aplica ã pauta inicial do § 29. !
la simplesmente traça um obJetivo a ser perseguido, porém esse o

bjetivo é o que se acha recomendado por toda a doutr1na. Desneces

sário, portanto, repetI-lo a nível constitucional.
A parte final do § 29 é uma consequência da 19 parte e.

assim, deve ser igualmente suprimida. Ela cogita de uma entre mi

lhares de medidas.que seriam necessárias ao atingimento da Justi

ça soc1al e do desenvolvimento regional equilibrado por meio da
tributaçáo. Desse modõ, deve ser anulada tal como estão sendo as
demais medidas, que ficam a cargo da legislaçáo infraconstitucio-

-na l.,

DMI SAD DD SISTEMA TRIBUTARID OR AMENTO
,.,... TUtO/olU".lrlcAçlo-----------------,

EMENDA 550907-6
tJDEPUTADD JDVANNI MASINI
1"":"1---------- "LldlllIO/COIIlUio/IUICOlllllio-------------,

! necessário dar ã despesa pública o papel de reduzir

,as deiigualdlàes de renda entre as regiões brasileiras. Como isso

não tem ocorrido, o papel do governo nãô tem sido positivo ~uanto

a essa correção. Em casos como o Nordeste, estudos da Fundação Ge

túlio Vargas indicam que; governo destlna um percentual inferior

em ma1S de 60% em relação i despesa I'per capita l ' em termos m~dios

nacionals, o que evidencia: a) ã negação de qualquer função de re

dução das desigualdades regionais; b) que o governo agrava tais

desníveis. Esses dados mostram que só há retórica quando se afir

ma que o governo estâ preocupado em desenvolver as regiões mais

pobres (para o Norte e o Centro-Oeste 09 números apontam conclusões

semelhantes). O papel ativo do governo nessa correção será alcan

çado com a inclusão do parágrafo proposto.

29 - Nos orçamentos da Un1ão, a despesa global exercerá, entre

outras funções, a de redução das desigualdades dé renda por

habitante entre a9 regiões macroeconômicas. Com essa finalidade,

em cada regiio de r~nda "per capita" inferior i m~dia nacional,

a despesa "per capita l1 será superior i renda "per capita l l nacional.

~--------------..UTO.---------------
REBOUÇAS

1"":"1-.,--"""'"",------- I'LUAIlIO/cOllltlio/C1UICOMISIÃo-------------,

• COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÃRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMENDA 550904·1
f= DEPUTADO OSMUriDO

Art. 5º - A União, os Estados e o Distrito Federal poderão ins
tituir empréstimos compulsórios para fazer face a encargos decorrentes

de calamidade públlca que exija auxilio ou providência impossível de
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ser atendida com os respectivos recursos orçamentárIos disponIveis, de
vendo o produto de sua arrecadação ser aplicado exclusivamente no aten
dimento da calamidade que lhe der causa.

§12 - Os empréstimos compulsórios somente poderão tomar por ba
se fatos ou situações compreendidos na respectiva competência tributá
ria.

parágrafo Onico - Os s.rvidares de5ses ór
gã~s extin~os na forma deste artig), s.rão aJroveitados na e">tru
tura d)s Tribunais de Co, tas dos Estadas OJ no"> de~ais órgã~s da
administração pabllca estadual.

....---------------TUTO/olUSTlfICACio----------- --,

'JUSTIFICATIVA

'L!HAIWO/COM'ulo/.u.eOIU5S10 1 ~OAT"----,

ttOMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO,ORÇAMENTO E FINANÇAS (V) ~06~)

Os objetivos desta emenda são: limitar a possibilidade de insti
tuição aos casos em que não haja, efetivamente, condições de atender à

calamidade que o inspirou com os recursos disponIveis; direcionar sua
real aplicação no atendimento da mesma; assegurar ao contribuinte a de
volução em dinheiro, com valor corrigido, em prazo razoável.

JUS T I F I C A ç A O

A sua dispensabilidade resume-se no fato
de qJe tais órgã)s exercem o mesmo papel atribuído ao Tribunal
de Con~as do Estado, caracteriza~do-se, pJis, um "bis in idem".

Dê-se ao art. 57 e parágrafos do Antepro
jeto "00 Orçame~to e Fiscalização Financeira, a segJinte redação:

RArt. 57 - Os ministros"dJ TribJnal de Co,!!
tas da União serão nomeados pelo Presidente do CongressJ Na:ional,
dentre brasileiros, maiores de t;inta e cinco anos, de reputaçãJ
ilibada e nJtórios conhecimentos jurídicos, econô~Icos, financei
ros e de administração, para um mandato de dois an,s, obedecida5
as seguin~es condições:

- Um terço, indicado pelo Preside,te da
Re~ablica, com ap:ovação dJ Congresso Nacional .

Por considerá-lo"> deficie,tes, p:opom)s a

S'Ja ext Inçãc .

rr;;'ARTlDO~
PMOB

AUTOIt-------------_

§2 2 - Sua exigência será admitida a partir da publicação da lei
que o instituir, a ~ual deverá ser aprovada pela maioria absoluta dos
membros do respectivo órgão d? Poder Legislativo.

§32 - Sua devolução será efetuada em dinheiro, cujo montante
corresponderá ao seu poder aquisitivo real, em prazo não superior a
clnco anos, contados da data de sua instituição.

EMENDA 550908·4
f:DEPUTADO JOVANNI MASINI

~era o "capub"-do art.27, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 27 - Ressalvados os artigos 52, 6º e 72 , que terão vIgen
cia a _partir da promulgação desta Constituição, o Sistema Tributário
nela instituIdo entrará em vigor em 12 de janeiro de 1989, vigorando o
atual Sistema Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive.

11 - Dois terços, escolhidos pelo Congres
so Nacional, dentre os nJmes eleitos pelas respe=tivas e,tid3des
profission:ns.

§ 19 - Os ministros do Tribunal de Contas
da UniãJ terãJ as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e
impedimentos dJS ministros dJ TrIbunal Federal de Recu~sos, exce
to aquelas vedadas pela Constituição.

§ 2g - ~ vedada a renovação do mandato e a
aposentadoria como Ministro do Tribunal de Contas da União.

JUSTIFICATIVA

Pela presente emenda busca-se fazer valer, desde a promulgação
da Constituição, os' lfmites ao poder de tributar e as garantias do co,!!
tribuinte compreendido~nos arts.5º, 6º e 72; Seria uma imensa frustra
ção para os cidadãos contribuintes se viessem a ocorrer, no período
compreendido entre a promulgação da Lei Maior e o início da vigência
do novo Sistema Tributário, instituições ou alterações de tributos ar
bitrárias e abusivas, como tem ocorrido até aqui. Sobre ser injusto em
s~, isto provocaria, desde logo, o descrédito da população face à nova
Constituição, comprometendo a respeitabilidade da mesma.

Se as garantias sabiamente consolidadas nos artigos elencados
do Substitutivo t~verem vigência desde logo, evitar-se-á que, no cor
rer de 1988 a União e os Estados, todos com problemas de caixa, venham
a surpreender o contribuinte com novos compulsórios ou instituição de
tributos ao arre io da le alidade anterioridade não- nf

JUS T I F I C A ç A O

A presente emenda afasta auditores da comp~

sição dJ Tribunal de Contas da União, reduz o manjato d05 minis
tros para dois anos e veda a aposen~adoria na condição de titular
do órgã·).

O auditor perte~ce ao quadro de pessoal do
órgão, e,qJanto o ministro ocupa uma função política, razã~ p)r
que é sugerida a SJa subs~ituição.

Ao § 12 do Su~stitutivo é sugerida nJva re
dação qJe mais se ajusta ao e5pírito do conjunto desta emenda.

EMENDA 550909-2
tJ DEPUTADO VALTER PEREIRA

f: SISTMA TRIBUTARID ,"O~-C~~~·~~~UI~'·;i~-A-N-C-A-S--------

No g~ral o que se pretenje é assegurar a
maior participa~ão possIval da s,ciedaje na fiscalização da admi
nistração. E exa t amerrte essa transparência a maior garantia da boa

aplicaçãJ dos recursos pablicos.
,.,...--------------- TI:J.TO/~UITI'IC.dc--- -,

Inclua-se, onde couber:

A red~ção do mandato e a nãJ reeleição visa
estimular a rotatividade dos ministros o que poderá tornar o Tri
bJn3l mais imperm~ável ao t r áf i co de in~luê~ci~s com os podere;
const i tuídos.

RArt. - Ficam e.tintos o Tribunal de Contas
dJ MunicIplo de Sã~ Paulo e os ConselhJs de Contas dos municípios.
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EMENDA 550910-3
f: . RuBEN FIGuEIRÓ '.TO' ~'A"Tlnb-,

• PMOB---1

va que se impõe para evitar o de$perdicto de recursos e evitar ~

irresponsabilidade daqueles que detêm a administração da co!sa pú
bli ~a.

As obras faraônicas e desnecessá~ias seriam.
assim, im~edidas, já que nun fOTum maior nã? encontrariam o apoio
necessário.

.
COMISSAo DA ORDEM SOCIAL

AElITIV/I

r:-r---------------TUTO/clUSTlfICACi.O------ ---,

r:-r----';;----- l't.ENUIO/c:o..ISslo/cu.eo..luio------- ....;

Acrescentar no Título 11 - do~ Ambiente

- Seção I - ~ Elis~osições Transitórias

O .seguinte artigo:

Art .... - À~nião promoverá programas permanentes de

proteção ambiental ecológica do Pantanal,

bem como de desenvolvimento econômico das

cr=}'.....TIDO~
PMDB

= TUTO'oIUSTí'IC..-ÇÃO -'- -,

mente o turismo e a pecuária vacum, desti

atividades naturais da Região, acentuada
Inclua-se, opde couber:

O Pantanal está sendo considerado pela ~NESCO

nando-se para suas execuções,

0,005 da Receita Federal.

3·u·S·T·I·F·I·e·/I·T·I·V·A

anualmente,

como

"Art. - Os atuais ministros d:> Tribunal
de Contas da União e os Conselheiros dos Tribunais de Contas dJS
Estado>, d) Tribunal de Contas dos Muni~ipios e do Conselho de
Con~as de Estados e Municípios, serão aposentados na forma que a
lei determinar.

JUS T I F I C A ç ~ O

Em face d3 e~enda que. a~re;entamo, alte
rando a comp031ção do Tribunal de Cont.as da União, necessária se
faz a apresentação desta emend3 sobre a aposent.adJria dos at'Jais
~emb~o~ d03 Tribunais da Uniã,. dos Estajos. do Distrito Federal
e do~ Município~.

Patrimônio da Humanidade, camo o último repouso de uma fauna, fIo

ra, rios, lagoas, baias e vasantes pe aspectos de inegável exotis

mo e belezas naturais.

~ dever do Estado e ao Povo Brasileiro preservar o

Pantanal na sua autêntica e atual beleza natural. bem como asse

gurar meios 'racionais de seu aproveitamento econômlco para fixa

ção do homem que lá vive em sua atividade atávica que é a pecu!

ria vacum, bem como abrindo-lhe a oportunidade da indústria do

turismo, que se inicia sem o menor apoio e controle do Estado.

Cinco centésimos da Receita Federal, ainda é pou

co para preservar uma riqueza ambiental invejada pelo mundo in

teirõ, pois Pantanal só o Brasil tem I

EMENDA 550913-1
l!J AUTO.e Constituinte Jamil Haddad

,--------- 'LIN...1lI10/co.. 1Slio/.u.CO..I.lio------- _tJ V- canl.ssoo do Sistena Tributário, orçarrento e Finanças

trP·..."'Q• PSB-RJ

Emenda (aditiva)

EMENDA 550911-4-
cryE;UTAOO VALTER PEREIRA '"". er=;~~~-~

ccsm;;~~I~:"~'~~;~~'r~~~·~";;;~-------JtJ 097'~~~

Inclua-se no Art. 19. um novo inciso:

"IV - Taxa de regeneração ambiental, pela utiliza-
ção, com fins lucrativos, de recurso ambiental, dando causa ao

seu consumo ou degradação."
= TU10/.l115Tlrlc&.• .,0 _

Inclu3-se, onde couber: Justificação

AUTOIl--------------

Inclua-se um novo §39 ao Art.49,com a seguinte redação:

"§39 - Nenhum tributo poderá ter vigência senão no exercício

financeiro seguinte ao da sua instituição"

~ Justo que aquele que usa o ambiente e o degra

da em proveito de se~ lucro, concorra para a regeneração do que

poluiu ou degradou.

Emenda (aditiva)

= TltltD'oIuStltICaçiD --,

EMENDA 550914-9
l!J JAMIL HADDAD

r.r--------- 'LUlAlllO/eo..lssio/.uleOllllssio-----------,

Comissão do Sistema Tributário,Or amento e Finanças

Ampli~r o l~que, de discussões sobre a con
veniên~ia e a oportunidad~ de tais in1estiment05 é medi;a preventl

"Art. - A execução de contratos celebradJs
pela União, pata a construção d~ obras de gra,de porte. qu~ nã~

conste dJ Plano Nacional de viaçãl, de~enderá de p3recer prévlo do
Tribunal de Conta, da Uniã~ e da aprovação do) Cong:esso Na~}1nal.

Atravé3 de;ta e~enda. pretendemJs coibir os
abuso> que aJ longa do t~~pJ, vem sendo cometido, ~on~ra o erário
público, quanjo sã~ definida, obras de grande vulto ao arrepio do
Plano Na:ional de Viação e Obra, Públi~as.

JUS T I F I C A ç A O
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JUSTIFIC. 'IVA

~ preciso defender o contribuinte da fúria tr~butária,

alterando as regras do jogo em pleno exercício finance~ro e

imposs~b~litando,principalmente os assalariados,pequenos e
médios empresários de replanejarem seus compromissos financeiros.

EMENDA 550916-5

tJ
~---------- I'LlII"IUo/c;o..lll'io/.u.COIll',.io----------~

Comissão do Sistema Tributário , Orçamento e Finanças

~----------------TUTOIJU'TI.. le ..çio----------------.....,
Emenda(adit~va)

EMENDA 550915-7
tJ Constituinte JAMIL HADDAD

rr;s'A"TIOO~
PSB/RJ

Inclua-se no inciso 11 do Art. B9,elltre as palavras ~mpostos

e sobre, a expressão seguinte:
"ou empréstimo compulsório"

JUSTIFICATIVA

~--------- 'lIIlAlMO/cOllllUlo/.UlcOIll'SllÃo------ _tJ canissão de Sistema Tributária,Orçanento e Finanças

,.,..,---------------- T[nO/~Unl',c.çio--------_-------__,

Emenda (aditiva)

O empréstimo compulsório é utilizado frequentemente no Brasil
corno forma de imposto disfarçado. O obJetivo da Emenda é fazer
cessar esse abuso.

Inclua-se urna nova alínea ao inc~so 11 do Art.89, nos

termos seguintes:

"e) gastos de v~agem ao estrangeiro-."

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 550917-3
l!J Const~ t uinte J amil Hadda~uTO'

• -comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

Emenda (adit~va)

r!'UTlOO~PSB-RJ

Urna das mu~tas conquistas da Revolução Francesa foi

o direito de ~r e vir, cortando países. Esse d~re~to, no
Brasil, é freqüentemente cassado, por intermédio dos ma~s

ardilosos art~fícios, corno empréstimos compulsórios,Cárnbio
especial etc. A emenda procura evitar esse abuso contra os

dire~tos dos cidadãos.

Inclua-se um novo inciso no § 19 do Art. 19

"111- manutenção do equilíbrio ecológ~co e melhoria

da qualidade ambiental".

Justificação

Entre as pr~nc~pais f~nalidades dos tributos devem

estar a manutenção do equilíbrio ecológico e a melhoria da qual~dÊ

de de vida.
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