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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO V - DA DEFES~ DO ESTADO E DAS INSTITUIçõES DEHOCRÁTICAS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 5-0-0-000-00-00~

TÍTULO V
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INS
TITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

REF.: 5-1-0-000-00-00~

CAPÍTULO I
DO ESTADO DE DEFESA E DO 'ESTADO
DE síTIO

REF.: 5-1-1-000-00-00~

SEÇÃO I
DO ESTADO DE DEFESA

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

H~r.:.~-1-1-1~~-UU-UU-~ REF.: 160-00-00~

Art. 159. Quando:fOr Art. 160. Quando :for
necessário preservar. ou pzen- necessário pr:eserv;ar. ou pron
tamente restabelecer. em lo~is tmnente restabelecer, em lo~is

determinados e restritos. a or- deteJ:minados e restritos, a or
dem pública ou a pQZ social. dem pública ou a pQZ social,
ameaçadas por grave e iminente ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou instabilidade institucional ou
atingidas por calamidades na'tu- atingidas por CQlamidades na'tu
rais de grandes propor:c;:ões, o rais de grandes propor:c;:ões, o
Presidente da Repúbli~, por Presidente da RepúbliCQ, por
solicitação do Primeiro- solicitação do Primeiro
Ministro e ouvidos o Conselho Ministro e ouvidos o Conselho
da República e o Conselho de da Repúbli~ e o Conselho de
Dc:fesa Nacional. poderá decre- De:fesl;\ N:;\cion::ll, poderá decre-
tar o estado de dc:fesa. tar o estado de de:feSl;\.
submetendo-o ao Congresso -------------------------------
Nacional.

REF.: S-1-1-159-01-00-~ IREF.: 160-01-00-*
§ 12 O decreto que § 12 IDÊNTICO

instituir: o estado de defesa ------------------------------
determinará o tempo de sua du-
ração, especi:ficará as Qreas 1;\

serem abrangidas e indicará as
medidas coercitivas a vigora-
rem. dentre as discriminadas no
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PRo.:JET('~~ITUIÇÃO
I-- -

§ ~ deste artigo.

EHENDJIS DO CEHTRlo EHENDJIS COLETIVAS EHENDJIS INDIVIDUAIS

REF.: S-1-1-1S9-02-00~ IREF.: 160-02-00-~

§ zg O "tempo de dura- § zg IDÊNTICO

ção do estado de defesa ~ -------------------------------
será superior a 'trinta dias.
pddendo ser prorrogado \IlI\Q vez.
e por igua~ período. se persis
tirem as r=êSes que jus1:i:Eic:a
rálllt a decretação.

-~-----------------------------

REF.: S-1-1-159-03-00-~ lREF.: 160-03-00~

§ 3g O est:ildo de de:fe- § ~ IDÊNTICO

sá autoriza. nos termos e limi- -------------------------------
"tes da lei. res1:r:içêíes dos di-
reitos de reuni;io e associação;
do sigilo de correspondência.
de comunicação "telegrá:fic:a e
"telefônica; e. na hipótese de
calamidade públic:a. a ocup:ac;:ão
e uso temporário de bens e ser
viços públicos e privados. res
pondendo a Uni.;io pelos danos e
custos decorrentes.

REF.: S-1-1-1S9-0~-OO~ IREF.: 160-0~-OO~

§ ~~ Na vigência do § ~l;t IDÊNTICO:
estado de defesa. la prisão por ----------------------------
crime contra o Es1::ildo. de'tenti
nada pelo executor da medida.
será comunic:ac1a imediatamente
ao juiz competente. que a
relaxará. se ~ :Eor legal. :fa
cultl;l(]o ao preso requerer~
de corpo de delito à autoridl;l(]e
policial. A comunicação será
acompanhada de declar:ac;:ão. pela
autoridade. do es"tado :físico e
men~ do detido no momento de
sua aU"tuação. A pris~ ou de
tenção de qualquer pessoa n;io
poderá ser superior la dez dias.
salvo quando autorizl;l(]a pelo
Poder JUdiciário. É vedl;l(]a a

"""
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incol\lun:i.cabilidade do preso.

----~--------------------------

EHENDAS DO CEHmio EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.; S-1-1-1S9-05-00~ IREF.: 160-05-00~,
§ Sg DeCJ:'etado o est:a- § 52 IDÊNTICO

do de defesa ou sua prorroga- -------------------------------
ção. o Presidente da Repáblica.
dentro de vinte e qua'b:o horas.
submeterá o ato com a respecti
va justificação ao Congresso
Hac:ional. que decidirá por mai
oria absoluta.
-------------------------------
REF.!: 5-1-1-1S9-06-00~ lREF.: 160-06-00~

Nacional §e~::r :m ~::~ ----!-~:-~~~~~--------------
se:t:~ convocado extr:QOXtliMria-
men"t'e no prazo de cinco dias.

---~---------------------------
REF ~: .S-1"'1-1S9-ói-oó::~' IREF.: 160-07-00~

§ 'n O Congresso Na- § .,g IDOOICO
ciorlal apreciará o decreto den- -------------------------------
'b:o :de dez dias contados de seu
receb:illlento. devendo penlanecer
em funcionamento enquanto vigo
rar o estado de defesa.

REF.: r-1-1-1S9-0e-oo~ IREF.: 160-0e-Oo~
§ eg Rejeitado o de- § Si IDOOICO

cre1x. cessa imediatamente 0--------------.----------------
estado de defesa.

---~---------------------------

I
VI

I
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REF.: 5-1-Z-000-00-00~

SEÇÃO II
DO ESTADO DE SíTIO
-------------------------------
nEF.: 5-1-Z-1GO-OO-OO~ REF.~ 1G1-00-00-~

Ar~. 1&0. O ~residen~e Art. 161. IDÊNTICO
da República pode, ouvidos o -------------------------------Conselho da República e o COn-
selho de Defesa Nacional, soli-
citar ao Congresso Nacional au-
~riz~o para decre~ar o esta-
do de sii:io nos casos de:
-------------------------------
REF.: 5-1-Z-1&O-OO-01-~ REF.: 161-00-01~

I - comoção grave de I - IDÊNTICO
repercussão nacional ou :fai:os -------------------------------
que comproVCll\ a ineficácia da
medida i:omada durani:e o esi:ado
de defesa;
-------------------------------
REF.: 5-1-Z-1&O-OO-OZ~ REF.: 161-00-0Z~

11 - declaração de ea- 11 - IDÊNTICO
i:OOo de guerra ou resposi:a a -------------------------------élgressão armada es'trõl.ngeirél.
-------------------------------
REF.: 5-1-Z-1&O-99-00-~ REF.: 161-99-00-~

Parágrél:fo único. O Parágrél:fo único. IDÊNTICO
presideni:e da República, ao so- -------------------------------
licii:ar õl.ui:orização parõl. decre-
i:ar o esi:ado de sii:io ou sua
prorrogação, relai:ará os moi:i-
vos determinani:es do pedido,
devendo o congresso Nacional
decidir por maioria absoluta.
-------------------------------
REF.: 5-1-Z-1&1-00-00-~ REF.: 16Z-00-00~

,
Art. 161. O decreto do Art. 162. O decre~o do eS'"

esi:ado de sitio indicará sua i:ado de sitio indicará sua du-
duração, as normas necessárias ração, as normas necessárias ~

à sua execução e õl.S garantias sua execução, QS garani:ias

0\
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consti"tuc:ionais que :ficarão consti'tucionais que :ic~rão

suspens~s; após sua publicação. suspensas , e. depois de publi-
o Presidente da RepúbUem cado. o Presidente d:a Repúbliem
designará o executor das medi- designará o executor d;lS medi-
das especüicas e :as áre:as das especi:fiems e :as áreas
abrangidas. abrangidas.
------------------------------- -------------------------------
REF.: S~1-Z-161-01-00_. REF.: 162-01-00_'

§ 12 Dec:ret'ãldo o esta- § 12 IDOOICO
do de 'i1tio no intervalo das -------------------------------
sessões legislativas. o Presi-
dente do Senado Federal. de i-
media't!l,. convocará ex'traordina-
riamente o Congresso N:;\cional
para se reunir dentro de cibCO "
dias. a :fim de apreciar o ato.
-------------------------------

"

REF.: 5-1-Z-161-0Z-00-~ REF.: 16Z-OZ-00~

§Z!:10 Congresso N:;l- § Z! IDOOICO
cional penlanecerá em :funciona- -------------------------------
mento até o térm:i.no das medidas
coercitivas.
-------------------------------
REF.: 5-1-Z-162-00-00-l REF.: 163-00-00~

Art. 16Z. N:;l vigência Art. 163. IDOOICO
do estado de sitio decret'ãldo

---------------------~---------com :fundamento no artigo 160.
inciso I. só poderão ser toma-
das contra as peSSOálS as se-
guintes medidas:
-------------------------------
REF.: 5-1-Z-162-00-01-l REF.: 163-00-01~

:I - obrigação de per- I - IDÊNTICO
manência em localidade determi- -------------------------------
nada;
-------------------------------
REF.: 5-1-Z-162-00-0Z-~ REF.: 163-00-0Z~

Ir - detenção obdga- II - detenção em edi:ficio --

t6ria em edi:ficio não destinado não destinado Q QCUSados ou
a acusados ou condenados por condenados por crimes comuns J
crimes comuns J -------------------------------
-------------------------------

--J
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REF.: 5~1-Z-16Z-00-03_' REF.: 163-00-03_.
IZI - restrições obje- III - restrições relQtivas

tivas à: inviolabilidade de cor- li inviolabilidade de correspon
respo1\tl$ncia. ao sigilo das co- dência. ao sigilo das comunic:a
muni~es. à prest'ação de in- ções. à prestação de in:Eorma
;formQc;:ões e à liberdade de im- ções e à libe.rdQ(]e de :i.lIIprensa.
prensa./radiodi:Eusão e televi- radiodi:Eu8ão e teJ.evisSo. Dá
são. na l:fo~ da lei; I:fo~ da lei;

REF.: 5~1-Z-16Z-00-04_' IREF.: 163-00-04~
IV - suspensão da li- IV - IDÊHTJ:CO

~~:L~:_::~~~:____________ -------------------------------
REF.: S~1-Z-16Z-00-05-. IREF.: 163-00-05~

em domicí~io~ busca e apreensão ~_:_~~~~~ _

REF.: 5-1-2-16Z-00-06_' IREF.: 163-00-06~

VI - interven<;ão nas VI - IDÊHTJ:CO

empresas de serviços públicos; -------------------------------

REF.: 5-1-2-16Z-00-07-* IREF.: 163-00-0?~

bens. VII - requisição de ~~_:_~~~~~ _

------~------------------------

REF.;"S-1-Z-16Z-99-00_. REF.: 163-99-00-*
Parágra:fo ünico. Não Parágra:fo 'Único. Não se in-

se inclui MS restrições do in- clui nas restrições do inciso
ciso lliI deste artigo a di:f'usão III deste tar1::lgo a di.:fusão de
de pronunciamentos de parlanlen- pronunciamentos de parlmnen"ta
"tares e:fetuados em suas casas res e:fetu:at1os em suas Casas Le
Legisl:ltivas. desde que libera- gisla"tivQs. desde que liberado
dos peiQS respecti.VQs HeSQS. pela respectiva Mesa.

------+------------------------ -------------------------------
REF.: 5-1-2-163-00-00~ REF.: 164-00-00~

Art. 163. O estado de Art. 164. O estado de s1-
sitio. nos casos do ãlr1:igo 160. tio. no caso do artigo 161. in
inciso I. não poderá ser decre- ciso :t. nOO poder!l ser decreta
t"ado por mais de 'trint"Q dias. do por mais de 'trinta diãls. nenI
nenI prorrogado. de c:<ada vez. prorrogado. de cada V'e%. por

I
00

I
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por prazo superior. Nos casos pra:zo superior. Nos eases do
do inciso 11, poderá ser decre- inciso lI. poderá ser decretado
tado por todo o tempo em que por todo o tempo em que perclu
perdur~ a guerra ou agressão r~ a guerra ou agressão artIIada
armada estrangeira. estrangeira.

RSF.: 5-1-Z-164-00-00~ REF.: 165-00-00~

Art. '\G4. As iu'lunida- Art. 'lGS. As imunidades dos
des dos membros do COngresso membros do COngresso Nacional
Nacional subsistirão durante o subsistirão durante o estado de
estado de sítio; 'todavia. pode- sítio; todavia. poderão ser
rão ser suspensas mediante o suspensas mediante o w"to de
voto de dois terços dos membros dois terços dos membros da casa
da casa respec'tiva. as do Depu- respec'tiva. as do tleput3do ou
tooo ou Senador cujos atos. Senador cujos atos. :tora do re
fora do recinto do COngresso, cinto do Congresso. sejam It\Qni
sejam mani:Eestamente incompati- :festamente il1.<:Ompativeis c:om a
veis. :om a.execução do e~'tado execução da medida.
de s~t~o. apos sua aprovaçao. -------------------------------
------~------------------------

\C
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REF.: 5-1-3-000-00-00-*
SEÇÃO III
DISPOSIÇÕES GERAIS

-j-----------------------------

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

R~.: 5-1-3-165-00-00-* REF.: 166-00-00~

Art. 165. O Congresso Ar"t. 166. A HeSQ do Con-
Nacional. através de SUQ Mesa. gresso Nacionlal. ouvidos os li
ouvidos os lideres partidários. deres partidários • design:;lr~

desi~á comissão comporta de comissão composta de cinco de
cinco de seus ntembros parQ :a- seus membros para :acompanhar e
companhar e :fiscalizar a exeeu- :fisc:ali=r a execução das medi
ção das medidas previrtas nas das pJ:evistas nas seções re:fe
seções r:e:ferentes ao estado de J:entes ao estado de de:fesa e ao
de:fesa e ao estado de sitio. estQdo de sítio.

REF.: 5-1-3-166-00-00~ REF.: 167-00-00-*
Art. 166. cessado o Ar"t. 167. cessados o estado

~
tadO de de:fes:a ou o estado de de de:fesQ e o estado de sítio.

lUa. cessarão também seus e- c:essóilrão também seus e:feitos.
eitos. sem prejuízo da respon- sem prejuízo da responsabilid:a
Qbilidade pelos ilicitos come- de pelos ilícitos cometidos por
•dos por seus executores ou seus executores ou :agentes.

~ntes. -------------------------------
i------------------------------

I

I
~

O

I

REF.: 5-1-3-166-99-00-*
I par€lgra:fo único. Tão
logo cesse o estado de de:fesa
ou o estado de sítio. as medi
das aplicadas na sua vigência
Serão rela'tadas pelo Presidente
da República. em mensagem ao
Çongresso Nacional. com especi
:ficação e justi:fic:ac;:ão dQS pro
vidências adotadas. indicados
nominlalmen'te os atingidos. bem

~~_:~_::~~~~~_:~:~~~:~:_-

REF.: 167-99-00-*
Parágra:fo único. IDÊNTICO
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REF.: 5-Z-0-000-00-00~

CAPÍTULO II
DAS FORÇAS ARMADAS

E1IENDAS DO CENTRA0 E1IENDAS COLETIVAS E1IENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 5-Z-0-16?-OO-OO~ IREF.: 166-00-00~

Art. 16? As Forças Art. 166. IDÊNTICO
Armadas. constituidas pelQ Ma- -------------------------------
rinha. pelo Exército e pela
Aeronáutica. são instituições
nacionais permanentes e regulQ
res. organizadQs com base M
hierarquia e M discipliM. sob
Q Qutoridade suprema do Presi
dente da República. e destinam
se à de:Eesa da Pátria. à garan
1:iQ dos poderes consti1:uc::ioMis
e. por iniciativa de um destes.
da J.ei e da ordem.
--------------------------------

REF.: 5-Z-0-16?-01-00~ IREF.: 166-01-00~

§ 19 Lei compJ.ementar § 19 IDÊNTICO

estabelecerá as normas gerais Q -------------------------------

EMENDA: ZP01ZZ?-Z
JOSÉ GENOÍNO PT

Hodi:Eica a redação QO Art. 167. para:
Art. 167. As Forças JU:1IIadas. consti'tuidas pela Marinha.

peJ.o Exérci;to e peJ.:a Aeronáutica. sEáo instituições nac:ioMis
permanentes e regulares. orgQnizadas com base na hierarquia e
na discipJ.iroa. sob :a autoridade suprema do Presidente da Repú
blica. e destinam-se à de:fesa da pátri:a. à garantia dos pode
res consti'tucioroais e. por iniciQtiva des'tes. da ordem
consti'tucioroal.

EMENDA: ZP01360-1
HAROLDO LIMA PC DO B

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 167

Dê-se QO artigo 167 do Projeto a seguinte redação:
Art. 167 _ As Forças Armadas. constituidas pela Harinha.

pelo Exército e pela Aeronáutica. são instituições nac:ioroais
perm:anentes e regulares. organizadas com base na hierarquia e
na disciplina. sob la Qutoridade suprema do Presidente da Repú
blica. e destinam-se à de:fesa da pátria. à gQrantia dos pode
res constitucionais. e por iniciativa do Poder Executivo com a
previQ QProvação do Poder Legislativo. da ordem
constitucional.

EMENDA: ZP01603-1
RALD'lR PUGLIESI PHDB

Dê-se QO "caput" do art. 167 do projeto de Constituição
"A". Q seguinte redação:

Ar't. 167 _ As Forças JU:1IIadas. constituidas pelQ Harinha.
pelo Exército e pelQ Aeronáutica. são instituições nac:ionais
permanentes e regulares. organizadas com base na hierarquiQ e
na discipliM. sob Q autoridade suprema do Presidente dQ Repú
blica. e destinam-se à.de:Eesa da pátriQ. e à garantia' dos po
deres consti'tucionais.

I
I
I-

I
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serem adotadas l\:;\ organização.
no preparo e no emprego das
Forças Armadas.

EMENDAS DO eEm'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

,J'

REF.: 5-Z-0-167-0Z-00~ IREF.: 160-0Z-00~

§ Zg Não caberá § 22 IDÊNTICO
''habeas corpus" em relQÇão a -------------------------------
punições disciplinares
Illilit~s.

REF.: 5-Z-0-16a-oo-oo~ IREF.: 169-00-00~

Art. 168. O serviço Art. 169. IDÊNTICO
militar é obrigatório nos ter-
mos da lei.

REF.: 5-Z-0-16a-01-00~ IREF.: 169-01-00~

§ 12 Às Forcas Armadas § 12 IDÊNTICO
compete. na :Eorma da lei. atri- -------------------------------
buir serviço alternativo aos
que. em tempo de paz. após a-

EMENDA: ZP01ZZB-1
VLlDIHIR PAUlEIRA PT

t)ê-se noVól redQÇão ~ art. 168 e respectivos P='ágrõl:fos do
Projeto de Const:i:tuição dól Comissão de Sistematização.
acrescentando-se. também. UlI\ novo parágrõl:fo:

"Art. 160. A p!:estac;ão do serviço militar será
:facul1:a'tiVól.

§ 19 _ A lei disciplinará a covocação eX'traordináriól de
cidadãos paról Q prestação de serviço I\\ilitar em ease de
guerra.

§ ~ _ Na hipótese de con~ eX'traordinária. nos "ter
mos do parágrõl:fo ólntecedente, será respeitada Q objeção de
consciência.

§ 3g _ Todos os que optarem por não prestar serviço miliQX'
terão de. prestar serviço alternativo de Clõlr:áter civil. nos
"termos da lei."
-------------------------------------------------------~------
EHENDA: 2P013'Z'Z-B
JoÃo CAUlON PHDB

EHENDA MODIFICATIVA
DISPOSJ:TIVO EMENDADO: Art. 16B
Dê-se ao Art. 16a a seguinte redaçP,ío:
Art. 168 _ Todos os brasileiros são obrigados ~ serviço

militar ou Q outros encargos de interesse n:lCional. nos "termos
e sob as penõlS dól lei.

l'arágra:Eo único _ Os isentos do serviço militar. bem como
os que :fOrelll dispensados. :ficarão sujeitos Q outros encargos
que a lei lhes atribuir.

EMENDA: 2P00695-7
troEHA SÃO THIAGO PDT

Dispositivo Elnendado: Titulo V Capitulo XI das Forças
Armad~s --

Dê-se ao § 1~ do Art. 168. a seguinte redaçP,ío:

""'"N
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listados, alegarem imperati'll'O
de consciência para eximirem-se
de atividades de caráter essen
cialmente militar.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Art. 168 O ~erviço Hili'br ."."."."."."."."."."."."."."."
§ 1~ _ COmpete na forma da lei complementar a regulamenta

ção do serviço alternati'll'O DOS que, após alistados alegarem
imperati'll'O de consciência parQ eximirem-se de atividades de
caráter militar".

REF.: S-2-0-16S-02-00~ IREF.: 169-02-00~

§ 2~ As mulheres e os § 2~ IDÊNTICO

eclesiásticos ficam isentos do ------------------------------
serviço militar obrigatório em
tempo de paz, sujeitos, porém,
a outros encargos que a lei
lhes atribuir.

REF.: S-2-0-999-00-00~ EMENDA: 2P010S1-S
L'VSÂNEAS MACIEL PDT

Inclua-se no Titulo no Titulo V, Capitulo 11. re:ferente às
FoX'ÇQs Armadas no Projeto em constituição, o seguinte artigo:

Art. As despesas diretas e indiretas dQS Forças Armadas
não poderão ultrapassar o teto de 5% <cinco por cento) do Or
ç:;mento dQ união. ellaborãldo parãl o ano fiscal em que deva
vigir."

....w



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SEOlETJUUA GERAL DA MESA

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 5-3-0-000-00-00~

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA

REF.: 5-3-0-169-00-00~

Art. 169. A segurança
pública. dever do Es'tQ(}o. di
reito e responsabilidooe de to
dos. é exercida para Q preser
vação da ordem pública e dQ in
columidooc. das pessoas e do pa
trill\Ônio. através dos seguinte.s
órg2iíos:

REF.: 5-3-0-169-00-01~

I - policia xederQl;

REF.: 5-3-0-169-00-0Z~

11 - policiQS civis;

DlENDAS DO CENTRÃO

REF.: 170-00-00~

Art. 170. IDÊHrICO

REF.: 170-00-01~

I - IDÊNTICO

REF.: 170-00-02~

II - IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01562-0
IVO CERSÓSIHO PHDB

O inciso I do art. 169 xica Qssim regidigo;
Art.. 169 _ " 'll ..

I Policia Federal e Polici;:. Rodoviária Federal;
Ao- art. 169 será acrescentado o § 22 e renumerado o 'Z2

parQ 32 e assim sucessivamente:
§ 12 •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22- _ A Polícia Rodoviária Federal. instituida por lei

como órgQo permlilnente. estruturooa em carreira» terá competên
cia do policiamento ostensivo» segurança e preservação da or
dem públiClõl nas rodovias :federais. segundo disposiçQo em lei;

§ 3~ .

EMENDA: 2P00501f-7
CELSO DOURADO PHDB

Propõe-se a mod:l:fic:ação da red:açQo do Inciso II e do
par~grQ:fo 12 do art. 169 do Projeto de consti'tuiçQo que passa
a ter a seguinte redaçQo:

Ar"t.. 169 _ ..
I .
11-_ Policias EstQduais
111 _ .
§ 12 _ As Policias Est:aduais destinadas ao policiamento

ostensivo e lA apurQçQo das in:fraçães penais e os corpos de
bombeiros são subordinados:o\Os GOvernadores dos Est:ados. Clõl
bendo QS guardas municipais a proteção do Patrimônio HuniciPQl
e a :função de auxiliares dQS Policias Es't:aduais,

I-'
,J::o.

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E D1IS INSTlTUXçõES DEMOCRÁTICAS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMEND1IS INDIVIDUAIS

REF.: 5-3-0-169-00-03-~ IREF.: 170-00-03~

111 - polícias milita- 111 - IDÊNTICO

res e corpos de bombeiros -------------------------------
mili~s.

REF.: 5-3-0-169-00-04-~

REF.: 5-3-0-169-01-00~ IREF.: 170-01-00~

§ 1!! A policia ~ede- § i!! IDÊNTICO

ral. instituída por lei como -------------------------------
órgão permanente, é destinada
a:

EMENDA: 2P01876-9
~SÉwm~o P~B

Emenda ~ Projet de consti'tuição da comissã de
sistematização.

Acrescen'te-se ~ Art. 169 o inciso e Parágra:fo 4!!•
remunerando-se os demais:

IV - polícia rodoviária ~ederal.

§ 42 - A polícia rodoviária ~ederal é destinada a proceder
a apuração d~s i~ações penais e de 'trá:fego no âbito das ro
dovias ~ederais.

EMENDA: 2P00405-9
MUSSA DEHES PFL

Emenda Substitutiva
Art. 169
O § 12 e seus incisos, do art. 169, passam a ter a seguin

te redação:
§ 1!! _ A política ~ederal. ir.stituida por lei. é destinada

a prover:
I _ Os servidores de policia maríti~. aérea a de ~ntei

ras,
11 _ a repressão ~ 'trá:fico de en'torpecen'tes e drogas a-

fins~ .
lU _ a apuração de i~rações penais con'tra a ordem poli

tica e social ou em detrimento de bens e serviços da União,
assim como ou'tras i~rações, cuja prática 'tenha repercussão
interestadual e exija repressão u~orme, segundo se dispuser
em lei.

EMENDA: 2P01106-3
PAULO ROBERTO P~B

EMENDA SUBSTITUTIVA
Art. 169
O § 1!! e seus incisos. do art. 169. passam a ter a seguinte
redação:
§ 12 - A policia ~ederal, insti'tuida por lei. é destinada a
prover:
I - os serviços de polícia mariti~, aérea e de ~nteiras;

I.....
V\

I



JISSEHB! ~IA NACIONAL CONSTITUINTE

SECR2::"ARIA GERAL DA HESA

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEHOCRÁTICAS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

NEF.: 3-3-0-169-01-00~ (Cont.>

REF.: 5-3-0-169-01-01-*
I - apurar in:frQÇÕes

penad.s contról a ordem politiC:l
e social ou em detrimento de
bens, serviços e interesses da
União ou de suas entid::ldes
autárquiC:lS e empresas públi
C:lS, assim como outras infra
ções cuja prátiC:l 'tenha reper
cussão interestadual ou inter
n:;lcion:;ll e exija repressão uni
:forme, segundo se dispuser em
lei;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 170-01-01-*
I - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

11 - Q repressão ao trá:fico de entorpecentes e drog;ls :a:fins
sem prejuízo da atuação de outros órgãos públicos em suas res
pectivas QreQs de competência;
III - Q apurQÇáo de in:fraçães penais contrQ Q ordel.ll politiQ e
social ou em detrimento de bens e serviços da Uniaío. assim
como outras in:frações. t:Uja prática 'tenha reperc::ussão interes
tadual e exija repressão uni:forme, segundo se dispuser em lei.

.....
0\

NEF.: 5-3-0-169-01-02-* REF.: 170-01-02-*
II - prevenir e repri- 11 - prevenir e reprimir,

mir, em todo o território na- em todo o território nacional.
cion:;ll, o trá:fico ilícito de o trá:fico :.i.licito de entorpe
entorpecentes e drogas a:fins. o centes e drogas a:fins, o con
contrabando e o desC:lminho, sem trabando e o des~inho. seJll
prejuizo da atuação de outros prejuizo da QÇáo :fazendária e
órgãos públicos em suas res~- a de outros órgãos públicos em
tivas áreas de competência; sua~ r:speetivas áreas de com-
------------------------------- petenc~a;

EMENDA: 2P00020-0
ADOLFO OLIVEIRA PL
Redija-se assim o item 11 §1~ do Art. 169:
II _ prevenir e reprimir. em todas QS unid:ades da :federação. o
trá:fico ilícito de entorpecentes e drogas :a:fins, sem prejuizo
dãl ãltuaçãO de outros órgãos públicos em suas respectiVêls lSreas
de compctênciãl.

EMENDA: 2P00076-3
FERNANDO VELASCO PHDB
Emenda Substitutiva no c::apitulo III. do titulo V. da segurança
públiC:l.

O inciso 11, do § 10, do artigo 169. passa la ter a seguin
te redação:

11 _ prevenir e reprimir o trQ:fego de entorpecentes e dro
gas a:fins, sem prejuizo da a~o de outros órgãos públicos
em suas respectiVêls áreas de competênciãl.

EHENDA: 2P01'5S-0
ALUIZIO BEZERRA PHDB

Dê-se ao item lI. do § 12. do ar't. 169 do Projeto de Cons
ti'tuição (A> da Comissão de sistematizaç:ão a séguin'te redação:

"Ar~. 169.. • 1It " .. " " .



1lSSEHBLÉIA NACIONAL CO~ITUImE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO V - DA DEFESA 00 ESTADO E D1lS :tNSTlTUIÇÕ'ES DEHOCRÁT:tC1lS

PROJETO DE CO~ITUIÇÃO

REF.: 5-3-0-169-01-02~ (Con~.)

EMEND1lS 00 CENTRÃO EMEND1lS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ 19; ..
I ..
II-_prevenir e reprimir o 'trQ;fico de entorpecen~s e dro

gas agins, sem prejuízo da atuação de ou'tros órgãos públicos
em suas respectivas áreas de compe~ência."

REF.: 5-3-0-169-01-03-* IREF.: 170-01-03-*
111 - exercer a poli- 111 - IDÊNTICO

cia marí~ima, aérea e de %ron- -------------------------------
~eiras;

-------------------~-----------

REF.: 5-3-0-169-02-00-*
§ 22 As policias ci

vis, dirigidas por delegados de
pol.ícia de carreira, são desti
nadas, ressalvada a competência
da União, a proceder à apuração
de in:frações penais, exercendo
as %unçõcs de policia
judiciária.

REF.: 5-3-0-169-01-0~-*

IV - exercer,
clusividade, a
judiciária da União.

com ex
policia

REF.: 170-01-0~~

IV - IDÊNTICO

REF.: 170-02-00-*
§ 22 IDÊNTICO

EMENDA: 2P00010-0
CLEONÂNCIO FONSECA PFL

Dá-se ao § 2!! do art. 169, a scguin~ redação:
As policias civis es~adas em carreiras, dirigidas por

policiais da carreira, são destinadas, ressalvadas a compe~ên

cia da União, aproccder às apurações de in:fraçê)es penais exer
cendo as %unções de policia judiciária.

EMENDA: 2P00012-6
ACII1AL GOMES Pl1DB

Dá-se ao § 2!! do art. 169 Q seguin~ redação:
As policias civis dirigidas por policias de carreira, são

destinadas.. ressalvadas a compe~ência da união, a proceder a
apuração de in:fraçêíes penais, exercendo as %unções de policia
judiciária.

EMENDA: 2P01562-0
1110 CERSÓSIHO Pl1DB

O inciso I do art. 169 %ica assim regidigo;
Ar~. 169 _ ..
I Policia Federal c Policia Rodoviári~ Federal;
Ao- art. 169 será acrescentado o § ~ e renwnerado o ~

para 32 e assim sucessivamen~:

§ 19 _ .
§ 2!! _ A Policia Rodoviária Federal, instituida por lei

COll\O órgão permanente, estruturada em carrei.ra, ~er:ã competên
cia do policiamento os~nsivo, segurança e preservação da or
dem pública nas rodovias %cderais, segundo disposição em lei;

I
I-'
.....:l

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA liESA

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEHOCRÁTICAS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 5-3-0-169-02-00~ <COnt.>

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHEJmAS INDIVIDUAIS

§ 3~

REF.: 5-3-0-169-03-00-* REF.: 170-03-00-*
_ § 3~ Às policias mili- § 3~ Às policias militares

tares. :forças auxiliares e re- cabem a policia ostensiva e a
serva do Exército. cabe exercer pres~ 'da ordem pública;
o policiamento ostensivo e as- aos corpos de bombeiros milita
segurar a preservação da ordem zes , além das Q"tribuições dc:fi
pública; subordinam-se. junta- nidas em lei. incumbe execução
mente. :om os corpos d; ,?<>mbe~- de atividãldes de de:fesa civil.
ros m~l~tares e as pol~c~as c~- -------------------------------
vis. ao Governo dos Estados. do
Distrito Federal e dos
Territórios.

EMENDA: 2P00230-7
VALMIR CAMPELO PrL

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ElIENDADO: Art 169, § 3 <Projeto A>
O § 3 do Art 169, desdobrado, passa ter Q seguinte redQ

c;:ão. renumerando-se os demais:
"Ar~. 169 -.. ..
§ 3 Às Policias Militares cabe a policia ostensiva e a

preservação dãl ordem pública; aos COrpos de Bombeiros Milita
res. Qlém das ãI"tribuiçées de:finidôls em lei. incumbe execução
de atividãldes de de:fesãl civil.

§ 4 As Policias Militares e COrpos de Bombeiros Militares.
:forças auxiliares e reservQ do Exército, subordinam-se. junta
mente com as Policiãls Civis ao Governador dos Estados, do Dis
"trito Federal e dos Territórios."

EMENDA: 2POOS09-6
JOSÉ MAURÍCIO PDT

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: § 32 do Art. 169. do projeto de

COnsti"tuição.
Acrescen"te-se ao § 32 do Art. 169 a expressão seguin"te:
• • • "destinados além das missões especi:ficas. às ativida

des de de:fesa civil" •••
Passando o parágra:fo a "ter a seguin"te redação:
§ 32 Às Policias Mili"tares. :forças auxiliares e reserva

do Exerci'tÕ. cabe exercer o policiamen"to os"tensivo e assegurolr
ãI ordem pública: subordinam-se jun"tamen"te com os corpos de
bombeiros mili"tares; destinados além das missões especi:ficas
às tltividades de de:fesa civil, e as policias civis. ao governo
dos es"tados. Dis"tri"to Federãll e Terri"tórios •

EMENDA: ZP00760-1
HILÁRIO BRAUN PHDB

Dê-se novãl redação ao § 32 do Artigo 169 do Anteprojeto de
COnsti"tuição vo"tado pela COmissão de sistematização:

,,§ 32 _ As Policias Mili"tares. :forças auxiliares e reserv:a
do Exérci"to. cabe exercer a polici:a preventiva e Qssegurar la

preservação da ordem pública; subordinam-se. jun"tamen"te com os
COrpos de Bombeiros Mili"tares e as Policias civis, ao Governo
dos Es"tndos. do Dis"tri"to Federal e dos Terri"tóriostl •

....
00

ElIENDA: 2P00762-7
HILÁRIO BRAUN PHDB



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIçõES DEMOCRÁTICAS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 5-3-0-169-03-00-* (Cont.>
seja aduzido ao texto: "Quando convocadas ou lI\Obilizadas"

pass;mdo a vigorar o seguinte texto: Art. 169, § ~ "... :for
ças auxiliares e reserva do exército quando convocadas ou mo
bilizadas, cabe exercer o policiamento •••".

EMENDA: 2P01547-6
NILSON MARTINS PHDB
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 32 do artigo 169 a seguinte redação:
"Art. 169
§ 32 Às policias militares cabe exercer o policiamento os

tensivo e assegurar a preservação da ordem pública. Aos corpos
de bombeiros militares cabe a atividade da de:Eesa civil. Ambos
s50 :forças. auxiliares e reserv;;l do Exército e se subordinam,
juntamente com as policias civis, ao Governo dos seus respec
tivos Estados, Distrito Federal e Territórios.'

EUENDA: 2P01631-9
GERALDO FLEUING PHDB

"Ar't" 169 " ., " ".."..""""..
§ 32 Às Policias Militares cabea policia ostensiva e a

preservação-da ordem pública; aos Corpos de Bombeiros Milita
res, além das atribuições de:finidas em lei, incumbe execução
de atividades de de:Eesa civil.

§ 42 _ As Policias Militares e Corpos de Bombeiros Milita
res, :forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se,
juntamente com as Policias civis ao Governo dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios."

Renumere-se os demais parágra:Eos.

~
\O

da comissã de
PHDB
constituição

PHDB
169 do Projeto de Constituição da
seguinte redação:

deProjet

EMENDA: 2POOn6-3
GENÉSIO BERNARDINO

Dê-se ao § 4g do Art.
Comissão de sis'temati:z:ação a

"Art. 169 •••••••.•••

§ 42 _ Lei estadual disciplinará a organização e o :funcio
namento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. de ma
neira a assegurar a e:Eiciência de suas atividades."

-------------------------------------------------------------t
EMENDA: 2P01S76-9
JOSÉ UARANHÃo

Emenda ao
sistematização.

Acrescente-se ao Art. 169 o inciso e Parágra:Eo 4g •
remunerando-se os demais:

REF.: 170-05-00-*
§ 5~ IDÊNTICO

REF.: 5-3-0-169-04-00-*
§ 4~ A lei

disciplinará a organização e o
:funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança pú
blica, de maneira a assegurar a
e:Eiciência de suas atividades.



ASSEMBLÉIA mCIOHJU. CO~Inn:Jn'E

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO V ~ DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIçõES DEHOCRÁTICAS

PROJETO Df CONSTInn:ÇÃO

REF.: 5-3-0-169-0'4-00~ (Cont.)

EMENDAS DO CENTRXO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

IV - policia rodoviária ~ederal.

§ '4~ - A policia rodoviária :federal é destin:;ada a proceder
Q IilPurQÇão das in:fraçães pen:ais e de trá:fego no âmbito das ro
dovias :federais.

REF.: S-3-0-169-0S-00~ REF.: 1'0-06-00~

§ 5~ Os Municipios po- § 6e Os nicipios poder50
derão ,'onstituir guardas muni- constltuir as municipais
cipai~ destinadas à proteção destlnadas à teção das ins
das ;nstalaçães e dos serviços talQÇÕes, bens e erviços muni
municipais. cipais, confo dispuser a

------------------------------- lei.
--------------------~----------

REF.: S-3-0-169-06-00~

EMENDA: lP009l'-1
GERALDO ALCIDJIN PHDB

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DA COHJ:SSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
EMENDA MODIFICATIVA

O § 5~ do lõIrt. 169 deste Projeto passa a viger com a se
guinte!:edaçáo:

nJl.rt. 169 ••••
§ S~ Às Guardas Municipais, além do que dispusexem QS

constituições estaduais, compete a proteção do patrimônio
municipal. t

~tlENDA: lP01900-3
FRANCISCO AMARAL PHDB

Emenda Hod:i:ficatlva
Dê-se ao § S~ do art. 169 do Projeto de Constituição (a)

seguinte redação:
Ar"t.. 169 " " ..
§ S~ _ Os Municípios poderãoconstltuir guanlas municipais

destinados a excrc:cr as :funções de auxiliQ%' no policiamento
preventivo e ostensivo, bem como à proteção do pa'trim6nio mu
nicipal, no que dispuser as constituições estaduais.

EMENDA: 21'00271-'4
RONALDO CEZAR COELHO PHDB
~nda aditiva
Acrescente-se ao grt. 169 o seguinte §:
§ _ Os policiais civis aposen'tam-se compulsor:íamente aos 65
Qnos de idade, voluntQ%'iamente ;lOS trinta Qnos de serviço e
por invalidez, com rel\Iuneração integral.

EMENDA: 2P00515-Z
DORETO CAMPANARI PHDB

Acrescente-se ao art. 169, do Projeto de Constituição <A)
elaborado pela ComissQo de sistematlZálÇão, o seguinte § 6:

"Ar"t.. 169 _ .

§ 6 _ Aos que pratlCQrelll o crime de contrabando e descami
nho, assim como aos que estejam nele envolvidos ainda que in
diretamente, será :lplicada pena de reclusão. ina:fiançável, de
dez a vinte :lnos. na :fOrtll:l ellI que dispuser a lei penaln •

I
~

I



ASSE:HBLÊIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIçõES DEHOCRÁTICAS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: S-3-0-169-06-00-* (Cont.>

REF.: S-3-0-169-07-00-*

REF.: S-~-0-169-99-00-*

--------r----------------------

REF.: S-~-O-170-00-OO-*

-----_...--+----------------------

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EHENOA: 2P010SS-6
ALÉRCIO DIAS PFL

Inclua-se mais UlII par~gra:fo, o § 60, ao Art. 169, in'te
grante do capitulo :tII _ Da Segurança Pública _, do Título V,
com o seguin'te teor:
Art. 169 ..
§ 6~ _ "Aos delegados de policia, que ingressarão na carreira,
a'tendidos os requisitos e exigências de lei para o recrutamen
to, mediante concurso público de provas e titulas, observada
na nomeação a ordem de classi.:ficação, asseguradQ a part:LcipQ
ção da Ordem dos Advogados do Brasil na org:ilnizac;:ão e realiza
ção do concurso, em todas as suas :fases. e aos O:ficiais SUpe
riores das policias militares e corpos de bombeiros militares
apliCQm-se vedações e se assegura o regime jurídico de remune
ração previstos para o Ministério Público. correspondente DO

âmbito Federal. e dos Estados."

EHENOA: 2POOS16-1
DORETO CAMPANARI PHDB

Acrescente-se ao art. 169 do Projeto de Constituição (A>
elaborado pela comissão de sistematização. o seguinte § 7:

"Art.. 169 ..

§ 7 _ Aos tra:ficantes de entorpecentes e drogas a:Eins. as
sim como aos que estejam envolvidos, ainda que indiretamente,
nesse ilícito, será aplicada pena de reclusão. ina:fianÇável.
de dez a vinte anos. na :forma a ser determinada pela lei
penal".

EMENDA: 2P0076~-3

JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
Acrescente-se ao Art. 169 do Projeto de Constituição o se

guin1:e parógra:fo:
"É assegurado aos in1:egrantes da carreira de delegado de

policia o mesmo regime juridico do Minis1:ério público."

EHENOA: 2P00924-7
MOEMA SÃO THIAGO PDT

Inclua-se como artigo 170 no titulo V _ capítulo III o se
guint'e dispostivo. renUlllerando os artigos subsequentes:

Ar1:. 170 _ A Seguranç:a civil é a pro1:eção que o Estado
proporciona à sociedade para assegurar a prevenção. vigilância
e manu1:enc;:ão da cadeia de vida e do curso do processo de pro-

N
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ASSEMBLÉIA NACIONlU. CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIçõES DEMOCRÁTICAS

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 5-3-0-170-00-00~ <COnt.>

EHENDAS DO CEHTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

dução e circulação de pesscms e bens. através de UII\ sistema
Úhico e integrado de :ações.

Par6gra:Eo único _ são órgãos de segurança civil:
_ Secretari:a Especi:al do Meio-Ambiente _ SEHA;
_ Cool:'denação de De:E'esQ civil e segur:al\ÇQ HucJ.ear;

COrpo de Bombeiros;
- Polici:a Rodoviária;
- Guardas Florestais.
Lei complementar de'terlllinará as :funçÕes de c:ac1Q UII\ des'b:s

órgãos no sistemQ de SegurQftÇ:õl civil e ::l :for:tIIQ de Q1:u:'1ç5o dos
COrpos de Bombeiros neste sistem:a.

Art. _ Os COrpos de Bombeiros são insti'tuic;ões ~nent'es
e regulares simples. org:anizadas com base na hier:arqui. disci
plina. investidura militar e reerutmnen'to de voluntários e
suas reserv;as sob o comando dos Governadores de E8'tQ(}os. Dis
trito Feder:al e Territórios. com o objetivo de :assegur.ar ::lSQ

c;ões entergenci:ais de de:fesQ da vida útil. do p:atr:imônio soeiQl I
e da produção e circulação bens e pessoas. N

Par:ígra:fo único _ O corpo de Bombeiros sQo :foJ:ças :auxili:a- N
res das :forças Qr\tlQdas e com elas atuam. quando c:halw:ldas. nas I
'tare:fas de salvQIl\Cnto e busC:õl.

Art. De ::lCOl:'do com Lei COmplementar. os COrpos de Bom-
beiros consti1:uelll opção do serviço Militar obrigatório e :fun
cionarão através da mobilização de reserv.a par;l as suas QÇÕes
emergencias.

Art. _ As:funções de seguraDÇQ civil serão exercidas por
órgãos civis das Q(}ministrQÇÕes da União. dos EstQ(}os. dos Hu
nicipios e do Distrito Federal. com exceção dos Corpos de
Bombeiros.
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REF.: 6-0-0-000-00-00-*
TÍTULO VJ:
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO
-------------------------------
REF.: C-1-0-000-00-00~

CAPÍTUlO I
DO Sl:".EMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
-------------------------------
REF.: 6-1-1-000-00-00~

SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
-------------------------------
REF.: 6-1-1-170-00-00~ REF.: 171-00-00~ EMENDA: ZP0017Z-6

Art. 170. A União. os Art. 171. IDÊNTICO JOACI GÓES PMDB
Estados, o Distrito Federal e ------------------------------- Emenda supressiva
os Municipios. observado o dis- Suprima-se do Parágrafo prime:i.ro do Art'. 170 a expressão
posto' nesta constituição. pode- inicial "Sempre que possivel. •• "
rão instituir os seguintes --------------------------------------------------------------
tributos:
-------------------------------
REF.: 6-1-1-170-00-01~ REF.: 171-00-01-*

I - impostos; I - IDÊNTICO
------------------------------- -------------------------------
REF.: 6-1-1-170-00-0Z-* REF.: 171-00-0Z~

II - taxas, em r:n:ão II - IDÊNTICO
do exercicio do poder de poli- -------------------------------
cia ou pela utilização. e:fetiva
ou potencial. de serviços pú-
blicos especi:ficos prestados ao
contribuinte ou postos a sua
disposição ;
-------------------------------
REF.: 6-1-1-170-00-03-* REF.: 171-00-03~ EMENDA: ZP01180-Z

III - contribu:iJ;:ão de III - contribuição de me- JACY SCANJI.GATTA PFL
melhoria. pela valorização de lhoria. decorrente de obras Dê-se ao inciso III do art. 170 Q seguinte redação:
imóveis decorrente de obras pUblicas. "Art. 170 •••
pUblicas. ------------------------------- I ...-------------------------------- II - ...

III - contribuição de melhoria. relativamente a imóveis

I
~
I .
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REF.: 6-1-1-170-00-03~ (OOnt.>
bene:ficiados por obras públicas. que terá como limite to'tl:ll a
despesa realizada."

REF.: 6-1-1-170-01-00~ IREF.: 171-01-00-.
§ 19 Sempre que possi- § 19 IDÊNTICO

velo os impostos terão caráter -------------------------------
pessoal e serão gradUQdos se-
9\tndo Q capacidade econômica
do contribuinte. A adminis'tra
çOO tri.butári.a. especialmente
p:ar.. con:ferir e:fetividade a es
ses objetivos. poderá iden'ti:fi
e:a.r. respeitados os direitos
individuais e nos termos da
lei. o patrimônio. os rendimen
tos e ..s atividades econômicas
do contribuinte.

~

REF.: 6-1-1-170-0Z-00~ IREF.: 171-02-00-*
§ Zg As taxas uSo po- § 2g IDÊNTICO

derão ter base de cálculo pró- -------------------------------
pria de impostos.

REF.: 6-1-1-170-03-00~ EMENDA: 2P01098-9
GERSON CMfATA PHDB
Acrescente :lO :artigo 170. o seguinte p-.r~~:

§ - serí'W cobrados tributos sobre herallÇQ. em aliquota pro
gressiva. incidente sobre o quinhão de CQc1a herdeiro.

EMENDA: ZP01579-'4
AIRTON CORDEIRO PFL

Acrescente-se ao at1:. 170. o seguinte parágra:fo:
ar't. 1'0. . .•. li ,. •••• ,. •• '" '" '" ••• ,. 41 •••••• " •

§ 3g Os impostos de caráter pessoal uSo incidirão os pro
ventos de a.posentadoria com o inIposto sobre a renda. ou outro
qualquer de caráter pessoal.

"EMENDA: ZP013'41-4
FAUSTO ROCHA PFL

EMENDA ADITIVA
Inclua-se o parag. ~ o inciso 111 do Art. 170:I

- A __ __ _ I I [ I
REF.: 6-1-1-17u-u~-u~~
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t'NQo serão cobrados impostos ou taxas de qualquer natureza
REF.: 6-1-1-170-03-03-'); <Cont. > sobre os alimentos essenciais à subsitência: carne, leite, o-

vos, arroz e :feijão.
--------------------------------------------------------------

REF.: 6-1-1-171-00-00-'); EMENDA: 2P01387-2
Art. 171. Compete, a- FELIPE CHEIDDE PHDB

inda, aos Hunicipios instituir, EMENDA MODIFICATIVA
como tributo, contribuição de Dê-se ao art. 171 do projeto de Constituição <A>, a se-
custeio de obras ou serviços guinte redação:
resultantes do uso do solo "Art. 171 _ Compete, ainda, aos Estados e Hunicipios ins-
urbano. tituir, como tributo, con"tribuição de custeio de obras ou ser-
------------------------------- viços resultantes do uso do solo urbano. t

--------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-1-171-99-00~

Parágra:fo único. A
con"tribuição a que se !:e:fere
este Qrtigo será exigivel de
quem promover atos que impli-
quem aumento de equipamento ur-
bano em~ determinada, e o
seu valor, graduado em :Eunção
do acréscimo decorrente, 'terá
por limite global o custo das
obras ou serviços.
-------------------------------
REF.: 6-1-1-172-00-00-'); REF.: 172-00-00~

Art. 172. cabe à lei Art. 172. IDÊNTICO
complementar: --------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-1-172-00-01-'); REF.: 172-00-01~

I - dispor sobre con- I - IDÊNTICO
:Elitos de competência, em maté- -------------------------------
ria tributária. entre a união,
os Estados, o Distrito Federal
e os Hunicipios;
-------------------------------
REF.: 6-1-1-172-00-0Z-* REF.: 17Z-00-0Z~

II - regular laS limi- II - IDÊNTICO
'taçêíes constitucionais ao poder -------------------------------
de tributar;
-------------------------------

\
~

I
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REF.: 6-1-1-17Z-00-03-~ IREF.: 112-00-03~

111 - estabelecer DOr- 111 - IDÊNTICO

mas gerais em matéria de legis- -------------------------------
lação tributária, especialmente
sobre:

--- I _ _ __ __ I I I

REF.: 6-1-1-17Z-00-03-b REF.: 17Z-00-03-b
b) obrigaçQo, lança- b) obrigação, lançamento ,

mento, crédito, prescrição e crédito, prescrição e dec:adên-
de~dência. cia;

REF.: 6-1-1-17Z-00-03-c I I IEMENDA: 2POOOSO-S
------------------------------- PAULO ROBERTO CUNHA PDC

Emenda Aditiva
Dispositivo Emend:ado: Artigo 172, Inciso III
Acrescente-se ao Inc. III do Art. 112, do Projeto de COns

tituição, Q seguinte Qline:a:
Art. 172 _ •••
111 •••

c) o ato-cooperativo pratic:;do pelQS sociedades cooperativas e
seu :ldequado trQtamento tribU"bário.

I
~

I

REF.: 6-1-1-17Z-99-00~ EMENDA: 2P01006-8
JALLES FONTOURA PFL

Acrescente-se ao;artigo 172, ou onele couber. UJl\ parágr;tfo
com a seguinte red~:

Ar-tigo 172 _ "..""'" '" """""'" .. '" '" "'" '" "'" ""'" '" ..".."'" '" " '" .. '" .. '" '" .. '" """""
Parágra:Eo \inico _ A lei complementar disporá que o crédito

tributário extingue-se após dois QDOS contados da ocorrência
do :fato gerador da obri~ tributária respectiva.

-----------------------------------------------~--------------
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REF.: 6-1-1-173-00-00-'
Art. 173. COmpetem à

união, em Território Federal,
os impostos estadtmis e, se o
Território não ~or dividido em
Municipios, cUlI\ulativamente, os
impostos municipais; e 30 Dis
trito Federal, os impostos
municipais.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 173-00-00-.
Art. 173. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-1-174-00-00~ REF.: 174-00-00-'
Art. 174. A união Art. 174. A união poderá

poderá instituir, além dos enu- instituir, allém dos enumerados
merados no artigo 182, outros no artigo 182, outros impostos,
impostos, desde que não tenh:llm desde que não tenhan\ ~ato gera
~ato gerador ou base de cálculo dor ou base de cálculo próprios
próprios de impostos discrimi- de impostos discriminados pelai
nados nesta COnstituição. constituição.

I
~

I

REF.: 6-1-1-174-99-00-.
Parfígr~o único.

Imposto instituido com base
neste artigo não poderá ter na
tureza cUlI\ulativa e dependerá
de lei aprovada pela maioria
absoluta do COngresso Nacional.

REF.: 174-99-00-'
Parâgr~o único. IDÊNTICo

EMENDA: 2P01421-6
NILSON CAMPOS PHDB
Acrescente-se ao art. 1'" do Projeto de COnstituição (A> dQ
comissão de sistcmati~ o seguinte:
"Parágr~o único _ nenhUll\ tributo, taxa ou tari%Q serlâ majora
do pela uni6ío, pelos Estados ou pelos Hunicipios sem préviQ
autorização de dois terços dos membros, respectiVãllt\ente, do
COngresso N:acional, da Assembléia Legislativa ou da ~a
Hunicipal" •

REF.: 6-1-1-17S-00-00~ REF.: 17S-00-00~

Art. 175. A União, os Art. 175. A união poderá
Estados e o Distrito Federal instituir empréstimos compulsó
poderão instituir empréstimos rios para atender a despesas
compulsórios para atender a extraordinárias provocadas por
despes-zs extraordinárias provo- C9lamidade pública.
ca.das por calamidade pública.

EMENDA: 2P00997-2
CARREL BENEVIDES PHDB

Entenda 30 Projeto de constituição
Acrescente-se à seção I, capitulo I, Titulo VI, Qpós o ar

tigo 175, o seguinte artigo:
"Art. É :facultado à união, aos Estados, ao Distrito Fe-

deral e aos- Hunicipios, suspender, por tempo determinado, no
caso de a empresal comprovar estado de necessidade :financeira,
:li cobralnça. de tributos, que poderão ser capitalizados o con
vertidos em participação no capital, con:forme dispuser :li lei."

EMENDA: 2P01049-1
JESSÉ FREIRE PFL

O artigo 175 passa :li ter a seguinte red:llÇão:



JlSSEHBLÉIA mCIONAL CONSTZTUIHTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TfTm..O VI - DA TRIBUTAÇlo E DO ORÇAHEHTO

PROJETO DE CONSTZTUIçlO EHENDAS DO CEK1'RKO EHENDAS COLETZVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Ar't. 175 _ A Uni.;ío poderá instituir emprêstimos compulsó-
REF.: 6-1-1-175-00-00~ <COnt.> rios par~ atender ~ despesas extr~ordinárias pro~as por

calamidade pública.
§ 19 _ A instituição do emprêstimo compulsório deverll ob-

servar o disposto no artigo 76.
§ 2g _ A aplicação dos rec:ur:sos provenientes do emprêstimo

compulsório será express~ e estritmnente vinculad~ à despesa
que :fundmnentou sua instituição.

§ 3g _ A devolução do emprêstimo compulsório dar-se-á 110

prazo máximo de 'três anos."
--------------------------------------------------------------

REF.: 6-1-1-175-01-00~ REF.: 175-01-00~

§ 1~ A união poderá. § 12 IDÊNTICO
ainda. instituir emprêstimos -------------------------------
compulsórios nos seguintes
casos:
-------------------------------
REF.: 6-1-1-175-01-01~ REF.: 175-01-01-.

I - investimento p\Í- I - investimento p'Úblico de
blico de rele~nte interesse caráter urgente e de relev;ante
nacional. observado o disposto interesse nacional. observado o
no artigo 177. IZI. "bn; disposto 110 m:'t:igo 177, IZZ.
------------------------------- nb";

-------------------------------
REF.: 6-1-1-175-01-02~ REF.: 175-01-02~

11 - guerra externa ou II - IDÊNTICO
sua iminência. -------------------------------
-------------------------------
REF.: 6-1-1-175-02-00~ REF.: 175-02-00~

§ -zg Os empréstimos § -zg IDÊNTICO
compulsórios. exceto QqUeles -------------------------------
instituídos com base no inciso
II do parágra:fo anterior:
-------------------------------
REF.: 6-1-1-175-02-01-* REF.: 175-02-01~

I - somente poder.;ío I - somente poder~ tomar
tomar por base :fatos geradores por base :fatos geradores com-
compreendidos na competência preendidos M competênciQ
tributária da pessoa jurídica tributária da união;
que os instituir; --------------------------------------------------------------

I
IV
00

I
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PHDR
175, do Projeto de constituiçl'.\o
sistematização, o seguinte

PRqJETO DE CONSTITUIÇÃO

RSF.: 6-1-1-175-02-02~

11 - dependerão de lei
aprov~a pela maioria absoluta
do CO".Jresso Nacional ou das
Assemb:éias Legislativas, que
resp~o':'tará o disposto no artigo
177. 111. "a".

REF.: 6-1-1-175-03-00~
I-------------------------------

EMENDAS DO eEN'tRÃO

REF.: 175-02-02~

II - dependerQo de lei Q
provada pela maioria :msolutQ
do congresso Nac:ional, que
respeitará o disposto no artigo
177. 111. "Q".

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00400-1
LUIZ FREIRE

Acrescente-se ao artigo
el:morado pela eomissQo de
Pl:lrárgra:fo:

Art. 175.
§ 3g _ Após Q posse no governo, os poderes executivos :fe

deral, estaduais e municipais enc:andnharão aos respectivos le
gislativos, dentro do prazo de 30 dias corridos, o pleno de
governo, ac:ompanhado de suas diversas políticas de QÇão, os
quais após serem Qprovados pelo legislativo, terão :forçl:l de
lei.

§ Ifg _ O plQno e QS politicas re:feridas no § 3~ deste Qr

tigo deverQo ser apreciados no prazo máximo de 60 dÍQs
corridos. Passado esse prazo e na :faltQ de apree:iQÇão por Pl:lr
te do legislQtivo, o plQno e QS políticas em questQo serão
considerados aprovados.

§ 5g _ As Qlterações do plano de governo e de suas politi
eas de ação s6 se darão com Q Qnuência e aprovac;ão do
legislativo.

EMENDA: 2P01541-7
RAIMUNDO REZENDE PHDR
Emenda Aditiva ao Artigo 175

AcrescentQ-se ao mrtigo 175 o seguinte Pl:lrágra:fo:
§ 3g _ O empréstimo será resgatado em moeda corrente, pelo

valor Qtualizado, dentro do prazo de 5 anos, con:forme dispuser
a sua lei instituidora.

I
C5
I

REF.: 6-1-1-176-00-00-* IREF.: 176-00-00-'
• Art •• 176:~eomI?ete. e:I!- Art. 176. IDÊNTICO

clus1vamente a Un1ao 1nstituir -------------------------------
contribuições sociais, de in-
tervenção no dominio econômico
e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas,

EMENDA: 2P01637-5
CHICO HUMBERTO PDT

Inclua-se como l:lrt. 176 e parágrQ:fo os dispositivos se
guintes, renurnerando o atual l:lrt. 176.

Art. EnI tudo que interessar à :fazenda Nacional. Q autori
dade fiscal, nas áreas de sua jurisdiçl'.\o e competênc:iQ, tem
prec:edênciQ sobre as demais. '
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como insi:rumento de sua a1:u:ac;:ão
nas respectivas ~s. observa
do o disposto nos ~ti.gos 172.
111. e 177. I e 111.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

P~:ilgr:rl:o único. A precedência de que trata este ~tigo

implica que as autoridades :fiscais poderão requisit~ o auxi
lio da :força pública :federal. estadual ou municipal. e reei
proc=mente. quando vitimas de emb~aço ou descato no exen:icio
de suas :funções. ou quando necessário à e:Eetivação de medida
prevista n:a legislação tributária. ainda que não se con:figure
:fato de:findo em lei como crime ou contravenção.

EHENDA: 21'017lJ3-6
FRANCISCO DORNELLES PFL

Dê-se QO art. 176 do Projeto de constituição <A> da Comis
s$o de Sistematização. a seguinte redação.

"Art. 176. Compete exclusivamente à uni$o:
I _ instituir contribuiÇÕes sociais e de intervenç&> no

dominio econômico. observado o disposto nos incisos I e 111 do
artigo 177. e la lei complementar la que Se re:fere o artigo 172,
UI.

II _ insituir, mediante lei, contribuiÇÕes de interesse de
categorias pro:fissionais e econômicas. de:Eerindo-lhes compe
tência para a :fixação do respectivo valor."

wo

PMDB
Artigo 176
artigo 176 U1II parágr:a:Eo com a seguinte

REF.: 6-1-1-176-02-00~

REF.: 6-1-1-176-99-00~

Parágra:fo único. Os
Es~os e os Municipios poderão
instituir contribuição. cobrada
de seus servidores. para o cus
teio • ~ bene:Eicio destes. de
sisten~~s de previdência e as
sist1"\cia social.

REF.: 176-99-00~

Parágr:rl:o único. IDÊNTICO

EHENDA: ZP01SlJO-9
RAIHUNDO REZENDE

Emenda Aditiva QO

Acrescente-se ao
redação:

§ ~ _ As contribuiÇÕeS instituidas
sujeit~-se-ão aos prazos de decadência e de
vistos para os tributos.

por este artigo
prescrição pre-

REF.: 6-1-1-999-00-00~ EMENDA: ZPOOlJ7lJ-1
JOSÉ EGREJA PTB

Emenda aditiva p~a ser inserida n:a seç&> I "Dos Princi-
pios Gerais". do capitulo I do Titulo VI, onde eÕuber:

Art. • ••Os tributos partilmtdos entre a Uni$o. os Estados
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REF.: 6-1-1-999-00-00-. (COnt.)

DQ::NDAS DO CEm'RIO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

e os Municípios. serGo recolhidos diretamente Q seu
bene:ficiário; quando houver rateio. o recolhimento será :feito
diretamente a :fundo especi:Eico em banco o:ficial. para controle
e distribuição pelo Tribunal de COntas do Poder bene:ficiário
mais abrangente.

w.....
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REF.: .--1-2-000-00-00~

SEÇÃO II
DAS l :U1ITAÇÕES DO PODER DE TRI
BUTAR

REF'.: 6-1-2-177-00-00-*
Art. 177. Sem prejuizo

de outras garantias asseguradas
ao contribuinte. é vedado à u
nião. aos Estados. õlO Distrito
Federal e aos Municípios:

REF'.: 6-1-2-177-00-01-*
I - exigir ou aumentar

tributo sem lei que o estabele
ça;

REF'.: 6-1-Z-177-00-0Z~

11 - insti"tuir trata
mento desi9UQl entre contribu-

El1ENDAS DO CEN11lÃO

REF'.: 177-00-00~

Art. 177. IDÊNTICO

REF'.: 177-00-01~

I - IDÊKrICO

REF'.: 177-00-02-*
II - IDÊKrICO

EHENDAS COLETIVAS El1ENDAS INDIVIDUAIS

El1ENDA: 2P00990-S
SAULO QUEIRÓZ PF'L.

EHENDA SUBSTITUTIVA SUPRESSIVA
Art. 177. Sem preju'izo de outras garantiQs asseguradQs QO

contribuinte. é vedado à união. aos Estados. õlO Distri"to Fec1e-
rQl e aos Hunicípios: ~

I _ Insti"tuir oU aumentar tributo eu onus de qUl11quer l\Q- "
"tureza sobre Q renda. os bens. o pQtrimônio. os serviços e :;a
produção econômica. sem que a Lei estabeleça. bem como cobra
los em cadQ exercício sem que a Lei que os houver instituido
ou aumentado esteja em vigor 360 diQS antes do inicio do exer
cício :fiMnceiro. Lei do COngresso NQcioMl poderá exce"tuar o
imposto lanç:;Kto por motivo de guerrl1 exterl\Q e o empréstimo
compulsório para atender calamidade pUblica;

II _ Instituir trãltamento desi9UQl entre contribuintes que
se encontrem em sitUl1ção equivalente. proibida qUQlqer distin
ção em razão de ocupação pro:fissional ou :função por eles exer
cida. independentemente da denolll:i.~ jurídica dos rendimen-
1:os. ti"tulos ou direitos; .

III Al1:erar:;a base de cálculo dos tributos ou do ônus de
qUl1lquer- natureza sobre a renda. os bens. o patrimônio. os
serviços e a produção econômica ou ãlumentar as respectiYãls :;a
líquotas. sem que a Lei autorizável esteja em vigor 360 dias
antes do exercício :financeiro;

IV Utilizar tributo com e:feito de con:fisco.
parâgra:fo Único _ SUpriml1-se

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇlUfENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

intes que se encontrem em si
tuação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de
ocupação pro:fissional ou :função
por eles exercida, independen
temente da denominação juridica
dos rendimentos, titulos ou di
reitos;

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-Z-177-00-03~ IREF.: 177-00-03~

III - cobrar tributos: III - IDÊNTICO

REF.: ~-1-Z-177-00-03-a REF.: 17'-OO-03-a
a) em relação a :fatos a) em relação Q :fatos gerQ-

gera~"x:es ocorridos antes - do dores ocorridos antes do inicio
inicio da vigência da lei que da vigência da lei que os hou
os houver instituído ou aumen- ver instituido ou aumentado;

tado; -------------------------------

EMENDA: 2P00151-3
JORGE LEITE PHDB

EMENDA·ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO:Item III, do artigo 177, do Projeto

de Costituição (A) da Comissão de sistematização, que dispõe
sobre o impedimento d:;a cobrança de tributos, o eguinte:

"l\.l:'"t .. 177- It " 'lo 'lo 'lo ..

111 - .

c) sobre proventos de aposen'tãldori:;a e penc;:ão".

"
EMENDA: 2P00729-S
AROLDE DE OLIVEIRA PFL
EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o inciso III do :;artigo 177. pelo seguinte:
"III - cobrar tributos:
:;a) de qualquer espécie. inclusive os de que 'tr:;a'tQ a aline:;a "b"
abaixo. antes de decorridos noventa dias da data da publicação
da lei que os houver instituido ou ::lU1llentado;
b) sobre o patrimônio. renda e proventos de qualquer na:turez:;a.
no mesmo exercicio :financeiro em que haj:;a sido publicada a lei
que os houver instituido ou :;aumentado."

EMENDA: 2P01744-4
OSVALDO COELHO PFL

Dê-se à le'tra "Q" do inciso III do ar't. 177 do Projeto de
Constituição (A), da Comissão de Sistematização. a seguinte
redação:

"a) com base em lei publicada posteriormente ao inicio do
paeriodo em que ocorrem os elementos de :fato nela indicados
como componentes do :fato :ferador ou determinantes da base de
cálculo;" •

I
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA IlESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHEHTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6~1-2-177-00-03-b

b ) 1\0 mesmo eJreJ:'Cício
fin::lnceiro em que haja sido pu
blicada a lei que os insti"tuiu
ou awnen"tou;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 177-00-03-b
b) 1\0 lIIesmo eJreJ:'Cício:fi

n::lnceiro em que h:aja sido pu
blicada la lei que os insti"tuiu
ou aumen"tou.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01097-1
DAReY DEITOS PHDB
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova !:'Cdação ~ alínea "b" do inciso III do artigo
177. t1esdobrando-se em alíneas "b" e "c". con:forme segue:

"b) sobre pa't1:"il1lÔnio. ou proven"tos» se a lei corresponden
"te não houver sido publicada» no mipimo. três meses anotes do
início do periodo em que ocorrerem os elemen"tos de :fa"to nela
indicados como componentes do fa"to gerãldor e de"termin::ln"tes da
base de cálculo;

c) não alcançados pelo disposto na alínea "b". antes de
três meses da publicação da lei cor!:'Csponden"te."

REF.: 6-1-2-177-00-03-0 EMENDA: 2P00313-3
JESUS TAJRA
;m:-

EMENDA: 2P01025-3
JOAQUIM FRANCISCO

Acrescen"te-se no
"Art. 177•••••••

PFL

PFL
inciso III do art. 177 a alinea .,c.,:

I
w
~

I

III ••••••••••
c) ÜnI prõl%O in:ferior a noven"ta dias. contado la ~tir da

da"ta da publicação da lei que os insti"tuiu ou aumentou."

EMENDA: 2P01803-3
ERALDO TINOCO

Acrescen"te-se
"Art. 177

PFL
no inciso 111. do m:-"t. 177. a alínea c:

REF.: 6-1-2-177-00-04-*
IV - utilizar tributo

com e:fei"to de con:fisco.

REF.: 6-1-2-177-00-05-*

------------~-----------------

REF.: 177-00-04-*
IV - IDÊNTICO

III
c) ÜnI prõl%o in:ferior a noven"ta dias. con"tado a p~ da

da"ta da publicação da lei que os insti"tuiu ou aumen"tou."

EMENDA: ZP01306-G
JOSÉ MARIA EVHAEL PDC

Emenda Aditiva
Adi"te-se ao Artigo 177. mais i"tem (V)



lISS!:.'1ffiLÉIA melOm!. CO~4I'li1T.i]m;:

SECRETAIUA GERAL DA MESA

TÍTULO 'UI - DA TRIBUTAÇÃO E; DO OFlÇJU!EN'rO

PROJE'fO DE CONSTITlfIÇÃO

REF.: b-1-2-177-00-05-* <COnt.>

REF.: 6-i-2-i77-99-@O-~

l?=ágra:fo ~lnic;o. (]>

disposto na alinea "h" do inci
so III não se aplica aos impos
tos de que tratam 05 incisos I.
lI. IV e V do artigo 16:12 e I)

artigo 183.

EMENDAS 00 CENTRÃO

REF.: 1?7-99-00-~

p=ágJ':"~..xo 'Único. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Artigo 17'. • • é vedado à união. ~s Estados, ~ Dis"tri'to
Federal e aos Municipios:

Ítem V _ Estabelecer privilégio de na"tureza processual
para Q Fazenda Pública em de'trimento do con'tribuinte.

EMENDA: 2P01532-0
BASILIO VILLANI PHDB

Inclua-se, no art. 177 do Proje'to da comissão de sis'tema
tizQÇão, wn item, que serilõ\ o V, com o objetivo de rest:iliele
cer norma moralizadorQ, que se consubstanciarQ no item V. do
art. 170. do Projeto Bernardo cabral <Segundo>.

EMENDA: 2P01549-2
NILSON HARTINS PHDB
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 1'7'7 o seguinte inciso V:
"Art. 17':
V _ estabelecer privilégio da natureza processual Para a

Fazenda Pública, em de'trimen'to de contribuintes.'

EMENDA: 2P00990-5
SAULO QUEIRÓZ PFL

EMENDA SUBSTITUTIVA SUPRESSIVA
Art. 17'. Sem prejuizo de ou'tras garantias asseguradas ao

con'tribuinte. é vedado à união, aos Estados. ao Dis'trito Fede
ral e aos Municipios:

I _ Instituir ou aumentar 'tributo ou onus de qualquer na
"tureza sobre a renda. os bens. o pa'trimônio, os serviços e a
produção econômica. sem que a Lei estabeleça. bem como cobra
los em cada exercicio sem que a Lei que os houver instituido
ou aumentado esteja em vigor 360 dias antes do inicio do exer
cicio :financeiro. Lei do congresso Nacional POderá. excetuar o
imposto lançado por motivo de guerra externa e o empréstimo
compulsório para atender calamidade pública;

II _ Instituir 'tratamento desigual entre contribuintes que
se encon'trem em situação equivalente, proibida qualqer distin
ção em razão de ocupação pro:fissional ou :função por eles exer
cida, independentemente da denominação juridica dos rendimen
tos, titulos ou direitos;

III Alterar a base de'cálculo dos 'tributos ou do ônus de
qualquer-na"tureza sobre a renda, os bens, o pa'trimônio, os
serviços e a produção econômiCQ ou awnentar as respectivas Q
liquotas, sem que a Lei autoriz:ável esteja em vigor 360 dias
antes do exercicio :financeiro;

IV utilizar 'tributo com e:feito de con:fisco.
par5:gra:fo único _ suprima-se

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTIJLO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHE:NTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

--------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-2-177-99-00~ (COn~.> EMENDA: 2P01014-9

CID CARVALHO PHDB
- O parágrla:fo \Ínico do artigo 117 p:assa ta 'ter ta seguinte

redação:
''Parágrla:fo único _ O dipos~ n:a :alinea "b" do inciso III

não se aplic:a :;,os impo~s de que 'tra~ os incisos 1. lI. IV
e V do artigo 162. o artigo 163 e ~s con'tribuic;:ões de que 'tr::l
'ta o :artigo 176."
--------------------------------------------------------------

REF.: 6-1-2-176-00-00-* REF.: 176-00-00-*
Ar't. 176. É vedado à Ar't. 170. IDÊNTICO

união. aos Es'tados. ao Distri'to ------------------------------
Federal e aos Hunicipios:
-------------------------------
REF.: 6-1-2-178-00-01-* REF.: 178-00-01-*

I - estabelecer limi- I - IDÊNTICO
'tayóes ao 'tráfego de pessoas ou ------------------------------
bens. por meio de 'tribu'tos in-
'teres'taduais ou in'termunici-
pais. ressalvada a cobrança de
pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Poder público;
-------------------------------
REF.: 6-1-Z-178-00-02-* REF.: 176-00-02-* EMENDA: ZP01393-7

11 - insti~ impos- II - IDÊNTICO MENDES BOTELHO PTB

'tos sobre: ------------------------------- EMENDA ADITIVA
------------------------------- Ar't. 176. 11

Acrescen1:e-se QO i'tem "11' do ~. 176. onde couber:
"Ar~" 178 _ " " " " " ..
.. .. .. .. .. .. -.. " " " " " ..
11 li li li li li li .

õs rendimentos do 'trabalho lassalriado. ressalV::ldos os
casos que la lei nomear'.
--------------------------------------------------------------

REF.: 6-1-Z-178-00-02-a REF.: 178-00-02-a
a> patrilllÔnio. renda a> IDÊNTICO

ou serviços. uns dos ou~s; --------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-2-17S-00-oz-b REF.: 17S-00-02-b EMENDA: 2POOOSO-1

b> ~emplos de qualquer b> IDÊNTICO UBIRATAN SPINELLI PDS
culto; ------------------------------- Inclua-se. no inciso 11 do Ar't. 176. reorden:ando-se laS

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-Z-176-00-0Z-b <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

alineas:
"b> proventos de aposentadorias e pensão e salário de ;l.té

vinte vezes o valor de um salário-minimo."

EMENDA: ZP00961-6
JOsÉ EGREJA PTB

Emend;l. aditiva Q alinea "b". do Art. 176. da seção lI. do
capitulo I. do titulo IV.

Inclua-se ;l.O art. 1'78. alinea "b" • "in :fine" ;l.S
CRpressões:

Art. 178 <••• >
b> templos de qualquer culto. salvo quando utilizados para

pregação ou. ação de atividades politicas. partidárias ou
ideológicas.

REF.: 6-1-Z-17B-OO-OZ-c
c> patrimônio. renda

ou serviços dos partidos poli
ticos. inclusive suas :funda
ções , das entidades sindicais
de trabalhadores e das insti
tuições de educação e de assis
têncil;l social. sem :fins lucra
tivos. observados os requisitos
da lei complementar;

REF.: 1'7B-OO-OZ-c EMENDA: 2P00936-1 <zas ass.> EMENDA: ZPOOOBS-1
c> patrimônio. renda ou VICTOR FACCIONI PDS RONALDO CARVALHO PHDB

serviços dos partidos politi- Dispositivo Emendado: Art. 176. Emenda Aditiva
cos , inclusive suas :fundações. Inciso 11. alinea "c" Dispositivo Emendado: Art. 176
das entidades sindicais dos Titulo VI Acrescente-se à letr;l. c do item II: as micro-empresas de-
trabalhadores. das instituições Da Tributação e do Orçamento :finidas em lei.
de educação e de assistência capitulo I --------------------------------------------------------------
social. sem :fins lucrativos. Do Sistema Tributário Nacionl;ll EMENDA: 2P006'71-0
observados os requisitos da Seção II VICTOR FONTANA PFL
lei; Das Limitações do Poder de Tri- Emenda substitutiva
------------------------------- butar Dê-se a letra c. item 11 do art. 1'76. Q seguinte redQÇão:

Dê-se à Qlinea "c", do inciso "Art. 170. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11. do art. 1'76 do Projeto de I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Constituição <A>. aprovado pela 11-_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Comissão de sistematização. a C _ patrimônio. renda ou serviços dos partidos politicos.
seguinte redação: inclsive suas :fundações. das entidades sindicais de trabalha-

Art. 1'76 • • • • • • • • • • • • • •• dores e das instituições de educação. de assistência social e
II - • '::-.:.':" •••••••••••• de previdência privada. sem :fins lucrativos".
c>- patr1mOn10. rendas ou --------------------------------------------------------------

serviços dos partidos politi- EMENDA: ZP011Z4-1
cos , inclusive suas :fundações. OSWALDO ALMEIDA PL
das entidades sindicais. das EMENDA ADITIVA
instituições cienti:ficas. de Acrescente-se a CRpressão ''Previdência'' ao art. 1'76. inci-
educação. de assistência so- so 11. alinea c. que passa a ter a seguinte red~:
cial. de outras sociedades ci- "c> - patrimônio. renda ou serviços dos partidos politi
vis e das entidades :fechadas de coso inclusive suas :fundações. das entidades sindicaisde tra
previdência. sem :fins lucrati- balha.dores e das instituições de educação e de Previdência e
vos. observados os requisitos assistência Social sem :fins lucr:ativos. observados os requisi-
da lei complementar. tos da lei complementar".

EMENDA: 2P01303-1

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO UI - DA TRIBUTAÇÃO E 00 ORÇAMENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF. 6-1-Z-178-00-0Z-c (Cont.)

REF.: 6-1-Z-178-00-0Z-d
d) livros, jornais,

periódicos e o papel destinado
a su:a impressão.

EMENDAS 00 CENTRÃO

REF.: 178-00-0Z-d
d> IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

JOSÉ MARIA E'lHAEL PDC
El\\end:a Hodi:fie:ttivla
Dê-se a le1:ra "c" do Artigo 178. fi seguinte r:ed~:

Artigo 1?8
.......................... ,. lIt " ,. ..

Le1:r:a C _ P:a1:rilnônio. renda ou serviços dos ~dos polí
ticos. inclusive suas :fundações. diaS entidades sindie:tis e diaS
insti1:uiçêíes de edUe:tção e :assistênci:a socilal, sem :fins lucra
tivos, em suas :funções especi:fie:ts e obedecddos os requisitos
da Lei complementQX".

EMENDA: 2P01544-1
FÁBIO RAUNHEITTI PTB
EMENDA ADITIVA

Titulo VI _ c:apítulo I _ Do sis'tem:a Nacional
Se~o II _ nas Limi't:ações do Poder de Tribu'tQX"
Artigo 178 _ Inciso II _ Item "C'
Incluir :a expressão "declQX"adas de utilidade Públie:t Fede

r:al, imunes, 'também, da con1:ribuit;:ão PQX"a a seguridade soci:al
observados os requisitos da Lei complementar, redigindo-se :as
sim o :i:tem "c':

c) _ patrimônio. renda ou serviços dos ~dos poJ.íticos.
inclusive suas :fundQÇÕes, das entidades sindievais de 1:rabla
lhadores e das instituições :fiJ.antrópie:ts de educação, de cul
tura e de assistênciQ soci:al sem :fins J.ucrativos, declQX"ad:as
de utilidade Públie:t Federal, imunes também.. dia quota p:atronal
previdenciQrila, observãldos os requisitos dQ Lei complemen'tar;
e

EMENDA: ZP00330-3
ADROALDO STRECK PDT

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 178, Inciso 11, le1:ra "tI"
O Ar't. 178. inciso lI, letrla "tI" do Projeto de Consti'tui-

ção passQ a ter a seguinte redãlÇão:
"Ar"'t.. 170 _ '" li ..

I _ " ..
Q) " •

b> ••••••••••••••••••••••••• "" •••••••• """ •••• "" •• ".",, ••••
c) ••••• " " ••• " •••••• " •• " ••

d) livros. jornais e periódicos. inclusive il\S\D\\OS desti
nados Q sua impressão.

I
w
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REF.: 6-1-2-178-00-0Z-e EMENDA: 2P00063-1
JORGE ARBAGE PDS



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTlTUIHl'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA THIBUTAÇÁO E DO ORÇAHEm'O

PROJETO DE COISTlTUIÇÃO

REI".: 6-1-2-170-00-0Z-e (Con"t. >

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Emenda adi"tiva
Disposi"tivo emendado: Ar"t. 178. i"tem 11
Acrescen"te-se ao ar"t. 178. i"tem 11. do Proje"to de Consti-

1:uição (A) a seguin"te alínea e):
Ar"t. 178
II
e) õs proven"tos dos aposen"tados que con"tem mais de sei:en"ta

anos de idade.

EMENDA: 2P00370-8
HOMERO SANTOS PFL

Acrecen"te-se ao inciso 11 do ar"t. 170 do Proje"to a seguin
"te alínea. "e":

"e) Os proven"tos da aposen"tadoria e as pensões".
A incidência do Impos"to Sobre a Renda nos salários já se

configura um despropósi"to'no sis"tema tribu"tário brasileiro.
vez que a legislação tribu"tária elegeu aqueles que vivem de
salário para cons"ti1:uirem os principais contribuin"tes desse
"tribu"to. Além da rei:enção na :fon"te. que cons"ti1:ui verdadeiro
confisco. vêm os assalariados ti ação do :fisco. de um lado per
mitindo deduções e abatimen"tos e de ou"tro limi"tando de "tal ma
neira os respectivos "te"tos que ti razão de ser do pseudo bene
:ficio é a nomeação de cada um.dos contribuin"tes como :fiscal.
já que ali. por seu intermédio. são :fornecidos dados comprome
"tedores para outros contribuintes. Exemplo disso é o valor :fi
xado para o abatimento re:fe.ren"te a aluguéis pagos em 1907:
máximo de Cz$ 54.000.00 o que corresponda a cerca de Cz$
4.500.00 mensais. equivalen"te ao aluguel de um barraco em uma
das cidades satélites de Brasília. na peri:feria.

Em se tratando de aposentados e de pensionistas. ti ques"tão
é ainda mais signi:ficativa. pois. de um modo geral. a aposen
tadoria no orde~~men"to previdenciário brasileiro já diminui a
remuneração do assalariado e muito mais ainda do pro:fissional
liberal. :fazendo-o descer na escala social. embora nada com
prove a redução de seus compromissos. havendo. pelo contrário
razões para aumento de despesas em razão dos naturais QChaques
da velhice e a necessidade. não rara. de remunerar pessoas
para cuidar de si. Que dizer do pensionista. que recebe. elII
regra. 50% do salário!

O despropósi"to a que se re:feriu linhas atrás :fica bas"tan"te
visivel quando se realiza uma análise da politica de incenti
vos :fiscais. todos dirigidos a pessoas jurídicas. poupando o
capi"tal que praticamente deixa de ser tribu"tado em razão de
mecanismos legais e "também pela ausência de :fiscalização
e:ficiente.

Es"tamos cer"tos de que é preciso assegurar àquele que se
a:fasta da atividade remunerada depois de cumprir o período de

I
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ASSEMBLÉIA W\CION1lL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHEHrO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-Z-178-00-0Z-e <COnt.)

REF.: 6-1-2-178-00-03-*

• l

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"trabalho que a lei lhe :fixou _ e quem não se encon"trar~ em tal
sit\mção senão aqueles que obtiverem rendas de capital'! _ UII\Q.

vida que não se restrinja às idas-e-vindas do médico e da
:farmácia. da casa dos :filhos. e às horas in:findáveis lã :frente
de um aparelho de TV. a.guardando a chegada da morte.

Sala das Sessões. 7 de janeiro 1980.

EMENDA: 2P01222-1
LUIZ GUSHIKEN PT

Acrescente-se alinea ao inciso II do artigo 178:
"Art 111 178 _ 111. 111 111 111 • 111 • 111 111 111 111 • 111 111 • 111 111 111 • 111 • 111 111 • 111 111 ... 111 111 111 .. 111 111•• 111 111 .. 111 111 111 111

11 ".111111 ... 111 •• 111 • 111 .... 111 111 111 111 • " 111 111 111 ••••••• 111 111 •• 111 •••• 111 •• 111 111 • 111 111 " .

e > -gêneros de primeira necessidade. assim considerados na
:forma da lei."

EMENDA: 2P01378-3
GERALDO ALCKMIN PHDB
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 170
Acrescente-se. como letra "e'. do Inciso lI. do artigo

178. do projeto de constituição. o seguinte:
"Art. 170. É vedado à União. aos Es"tados. ao Distrito Fe-

deral e aos Hunicipios:
I
II-_ instituir importos sobre:
a>
b)
c)

d>
e) os atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperati
vas legalmente constituidas. quando os mesmos envolvera obri
gação tributária de responsabilidade direta dos sócios
cooperados. '

EI:lEJ:IDA: 2P00045-3
NILSO SGUAREZI PHDB

Emenda Aditiva:
Acrescente-se ao artigo 178 um item UI com o seguinte

teor:
"Art. 170:
I _ .. 111 111 • 111 • 111 • 111 111 •• 111 •••• " 111 ••••• 111 ••• 111 •• 111 •• 111 • 111 .

XI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III- conceder anistia :fiscal •

I
~
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ASSEHBLÉIA NACIONAL COKSTlTUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJETo DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO eENrRÃO EMENDAS COLETIVAS

'"
EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-Z-17a-01-00-~ IREF.: 17a-01-00-~

• § 19 A veda?o.expres: § 19 IDÊNTICO
sa na alJ.nea "a" do J.ncJ.so II e -------------------------------
extensiva QS autarquias e às
:fundações instituidas e manti...
das pelo Poder público. no que
se re:Ecrc ao patrimônio. Q ren
da e aos serviços, vinculados
às suas :finalidades essenciais
ou delas decorrentes.

REF.: 6-1-2-17a-oz-oo~

§ Zg O disposto na a
linea "a" do inciso II e no
parágra:fo anterior não compre
ende o patrimônio. a renda e os
serviços relacionados com ex
ploração de atividades econômi
cas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos
privados, ou em que haja con
traprestação ou pagamento de
preços ou tari:fas pelo usuário.
nem exonera o promitente com
prador da obrigação de pagar
imposto relativamente ao bem
imóvel.

REF.: 17a-02-00-~

§ zg IDÊNTICO

I
.j:::o......
I

REF.: 6-1-Z-17a-03-00-~ IREF.: 17a-03-00-~

§ 3g A vedação expres- § 3g IDÊNTICO
sa nas alineas "b" e "c" do in- -------------------------------
ciso II compreende somente o
patrimônio, a renda e os servi
ços, relacionados com as :fina
lidades essenciais das entida
des nelas mencionadas.

REF.: 6-1-Z-179-00-00-~

Art. 179. É vedado
União:

REF.: 179-00-00-~

àl Art. 179. IDÊNTICO



ASSEMBLÉIA NACIONAL COHSTITUIKI'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO .E DO ORÇJIHEHTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRKo EHENDAS COLETIVAS El1ENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-2-179-00-01-~ REF.: 179-00-01-~

I - instituir 'tributo I - insti'tuir tributo que
que não seja uni:forme em 'todo o não seja uni:forme em 'todo o
território nacional ou que in\- 'território MCion:al ou que im
plique distinç;ío ou pre:ferêooia plique distinção ou preferência
em relação a Estado. :ao Dis'tri- em relação. a Estado. :ao Dis
to Federal ou a Hunicipio. em 'trito Federal ou a HUnicipio.
de'trimento de ou'tro. admitida a em de'trimento de ou'tro. Q()llIiti
concessão de incentivos :fiSCQis da a concessão de incentivos
des'tinados a promover o equili- :fiscais destinados a promover o
brio sóc::io-ec:onômico entre as equilibrio do desenvolvimento
di:ferentes regiões do Pais; sóc::io-ec:onômico entre as di:fe-
------------------------------- rentes regiões do Pais;

REF.: 6-1-2-179-00-02~ IREF.: 179-00-0Z~

11 - 'tributQr a renda II - IDÊNTICO
das obrigações da divida públi- ------------------------------
ea dos Es'tados. do Distrito Fe-
deral e dos HUnicipios. bem
como a remuneração e os proven-
tos dos respectivos agentes pú-
blicos. em níveis superiores
aos que :fixar para S'U:1S obriga-
ções e para seus agentes;

REF.: 6-1-2-"79-00-03-~ IREF.: 179-00-03-'
III - instituir isen- III - IDÊNUCO

çães d~ 'tributos da colllpe'têooia -------------------------------
dos Es cados. do Distrito Fede-
ral Ol.& dos Hunicipios.

REF.: 6-1-2-180-00-00-~ IREF.: 180-00-00~

Ar'\: • 180. É vedado aos Art. 180. IDÊHrICO
Es'tQ()os. ao Distrito Federal e -------------------------------
aos MUnicípios estabelecer di-
:ferença 'tributária entre bens e
serviços. de qualquer natureza.
em razão de S'U:1 proc::edêooia ou
destino.

REF.: 6-1-Z-101-00-00~ IREF.: 181-00-00-.
Art. 181. DisposiçQo Art. 1e1. l:DÊHrICO

i!3



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇJ\HENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDVAIS

legal que conceda isenção ou.-------------------------------
outro benefício fiscal. ressal
vados os concedidos por prazo
certo e sob condição. terá seus
efeitos avaliados durante o
primeiro ano de cada legislatu
ra pelo Poder Legislativo com
petente. nos termos do disposto
em lei complementar.

REF.: 6-1-Z-16Z-0q-01-*

REF.: 6-1-2-999-00-00-*

EMENDA: ZP00769-q
BASILIO VILLANI PHDB

SUprim:a-se o § q~ do art. 1SZ e a letra "b" do inciso I do
§ 10 do art. 1SQ do Projeto de constituição <A>. da comissão
de Sistematização.

EMENDA: ZP0007S-9
RUBERVAL PILOTTO PDS

Inclua-se. onde couber. na seção II do Titulo VI. das Li
mitações do Poder de Tributar:

"Não incidirá nenhUll\ Imposto direto ao assalariado que
perceber até Zo vezes o valor de UlI\ salário minimo".

EMENDA: ZP01Q75-5
FLORlCENO PAIXÃO PDT

Inclua-se. onde couber. na seção lI. capitulo I. Titulo
VI. do Projeto elaborado pela COmissão de sistematização:

É vedada a incidência do Imposto de Renda sobre os bene
ficiõs decorrentes da aposentadoria e reforma. nos limites da
lei".

EMENDA: ZP016S1-Z
AFIF DOMINGOS PL

EMENDA ADITIVA
Acres~-se à seção II. do capitulo I. do Titulo VI. do

Projeto de constituição. o seguinte artigo:
Art. _ A correção da base de cálculo do imposto de que

trata o inciso I do art. 165 não poderá exceder. anualmente.
ao índice de correção monetária fixa.da pela União para o pe
ríodo correspondente.

§ único _ Qualquer correção que ultrapa.sse esse limite
dependerá de prévia autorização legislativa.

•
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ASSEMBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

rfrtn,o UI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJl::', O DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-3-000-00-00-*
SEÇÃO lI!
DOS IMPOSTOS DA UNIÃO
------------------------------- .....-

-- -- _ ..-
- - - - - - -- -

REF.: 6-1-3-162-00-00-* REF.: 182-00-00-*
Ar't. 182. Compe'te à Art. 162. IDÊNTICO

União ins'tituir impos'tos sobre: -------------------------------
-----_._-----------------------
REF.: 6-1-3-101-00-01-* REF.: 102-00-01-*

I - importação de pro- l - IDÊNTICO
drrtos es'trangciros; --------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-3-162-00-02-* REF.: 102-00-02-*

II - expor'tação. para II - exportação. para o ex-
o ex1:erior. de produ'tos nacio- 'terior. de produtos nacional e
nais ou nacionalizados; nacionalizado;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 6-1-3-182-00-03-* REF.: 162-00-03-*

III - renda e proven- III - IDÊNTICO
'tos de qualquer nai:ureza; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 6-1-3-182-00-04-* REF.: 182-00-04-*

lU - produtos indus- lU - IDÊNTICO
trializados; --------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-3-102-00-05-* REF.: 182-00-05-*

U - operações de cré- V - IDÊNTICO
dito. c:âm.bio e seguro. ou rela- -------------------------------
'tivas a 't:ítulos ou valores
mobiliários;
-------------------------------
REF.: 6-1-3-182-00-06-* REr.: 182-00-06-* --------------------------------------------------------------

UI - propriedade 'ter- VI - IDÊNTICO
ri'torial rural; -------------------------------
-------------------------------
REr.: 6-1-3-102-00-07-* REr.: 182-00-07-* EMENDA: 2P00262-5

VII - grandes :fortu- VII - grandes :fortunas. nos FIRMO DE CASTRO PHDB

I
t
I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHEHTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

~~'C:~=l~e::. de%inidos el1Il:~~_~:_~:~_~~~~~~~: _

REF.: 6-1-3-182-00-06-*

Emenda supressiva
Dispositivo emendado e inciso VII, do art, 10Z
suprima-se o inciso VII, do art. 10Z do Proje'to de COns'ti'tui
ção (A).

EMENDA: ZP0009Z-S
VILSON SOUZA PHDB
Emenda Aditiva

a) Incluir no ar1:igo 10Z do Proje'to de Consti1:uição da co
missão de Sistematização o seguinte inciso:

_ o patrimônio líquido das pessoas :ísicas.
suprim~r o inciso VII do artigo 16Z.

EMENDA: ZP00976-0
JosÉ FOGAÇA PHDB

Emenda modi:ficativa
Dê-se a seguinte redação ao itel1l VII do ar1:igo 18Z:
VII _ grandes :for1:unas, compreendendo pa'trimônio líquido e

ganhos de capital, nos termos de%inidos el1I lei complementar.

EMENDA: ZP01161-1
JAeY SCANAGATTA PFL

Dê-se ao inciso VII do artigo 10Z a seguinte redação:
"Art. 10Z .

VII _ pa'trimônio liquido, nos termos de%inidos el1I lei."

EMENDA: ZPOZOZ4-1
Luís ROBERTO PONTE PHDB

Dê-se ao inciso VII, do art. 10Z, do Projeto de cons'ti'tui
ção (A) da Comiss50 de sistematização, a seguinte redação:

VII _ patrimônio de grande porte, improdutivo ou de uso
pessoal voluptuário, nos termos de%inidos el1I lei complC1l'lCntar.

EMENDA: ZP01071-7
PAULO ZARZUR PHDB

Ac::resc::enta um inciso VIII e um parágra:fo ~ ao art. 16Z.
Art. 10Z ..
VIII metais nobres, carbonados, pedras preciosas e

sel1lipreciosas.

§ ~ O imposto de que 'trata o inciso VIII:
I _ incidirá uma só vez sobre a extração, a circulação, a

distribuição ou o consumo de metais nobres, carbonados, pedras
preciosas e semipreciosas, excluída a incidência de qualquer
outro tributo sobre essas operações;

I
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VJ: - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

páGINA - 14914

DATA-2Z/01/00

HORA- 2Z:Z7

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-3-1aZ-00-oa~ <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVJ:DUAIS

II _ terá o produto de S\Q lar::ecadac;:ão repartido entre u
nião, Estados, Dis'trito FederQl e Hunicipios, de QCOrdo com o
disposto em lei complementlar.

EMENDA: 2P01117-9
CHRISTOVlUi CHIARADIA PFL

Imposto único sobre energia elétrica
Emenda aditiva
Acrescente-se QO Qr'tigo 10Z, titulo VII, capítulo I, do

sistema Tributário, seção III, o item VJ:II , com a seguinte
redação:

"Ar't:" 182 """" .. ,,"""""""" '" """"""""""""""""""""""..".. """".." .."
VJ:II _ "geração, importação, 'transmissão, distribuição o

uconsumo de energia elétrica, impos'to que incidirá uma só vez
sobre qualquer dessas operações excluida a incidência de outro
tributo sobre elQs." Acrescente-se OQ Qr'tigo 1aa, o i'tCl\\ 111,
com a seguinte redação: I

"III _ do produto da larrecadação do imposto único sobre .J:>.
enezgia elé'trica, oitenta por cento QOS Estados, Distrito Fe- 0\

deral e Hunicípios. I
Acrescente-se, QO meSlllO Qr'tigo 10a, o § 142, com a seguinte

redação:
"9 142 _ A entrega dos recur:sos de que trata o item III

será e:fe'tuada nos termos da lei complementar, que poderá dis
por sobre a :forma e so :fins da aplicação, e estabelecerá os
critérios da distribuição proporcion::ll à superfície, popula
ção, produção e consumo, adicion::lndo-se, qunado couber, quota
compensatória a área inundada pelos reservatórios."

Altere-se o i'tCl\\ IV, do Qr'tigo 196 que passará a ter a se
guinte redação:

"Ar"t. 196 • "'''''''''''''''''''''''''''''''''" ..".."''''''''''''''''" .. ,,'''''''''''''''''''''',, ....
IV _ vinculação de receita de impostos a órgão, :fundo ou

despesa, ressalvados o imposto mencioDQO no inciso VJ:II do ar
tigo 102, a repartição do produto da larrecadação dos impostos
a que se referell\ os artigos 107 e 100, Q destinQção dos recur
sos parQ maunetenção e desenvolvimento do ensino, COll'lO deter
minado pelo artigo 245, e Q prestQçiilo de glaran'tias às opera
ções de crédito por antecipação de receita a que se refere o
lartigo 194, § 62, I;

Exclua-se, em consequência, a expressão "e energia
elétrica" do Artigo 104, § 10, Ir, b , e do § 11 do mesmo
Qrtigo.

EMENDA: 2P013Z4-4
FRANCISCO DIÓGENES PDS

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 102



ASSEHBLÉJ:A NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GEllAL DA MESA

TÍTULO 'n - DA TRI8lTl'AÇÃO E DO ORÇAHEHTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-3-10Z-00-08~ <Con~.)

EMENDAS DO CENTRÃo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Acrescente-se o inciso VIII e um parágra:fo ao Artigo 18Z.
~igo 10Z _ Compete à união insti"tuir impos~os sobre:
VIII _ a extração. o tta~aIIlen~ por quaisquer processos. o

re:fino. a circulnç:.')o. a disttibuic;:ão e o consumo de me~nis no
bres e pedras preciosas. extraidos no Pais. impos~ que
incidirá uma só vez sobre qualquer dessas operações. excluida
a incidência de outro ttibu~o sobre elas.

A lei disporá sobre a disuibuição do produ~o da :arrecada
ção. des~inando 90 K (noven~a por cen~) aos Es~ados e
MUnicipios.

§ _ As indústtias consumidoras de me~ais nobres e pedras
preciosas poderão Qba~ o impos~ a que se refere o inciso
VIII des~e ~igo do Impos~ relativo à Circulação de Hcrcado
riâs e sobre Pres~ação de SC%Vic;os de Comunicação e Transpor
~es In~eres~aduais e Intermunicip:õlis <IQIS) e do Impos~o sobre
cen~o e dez por eenre , respec:'tivamente.

EMENDA: ZP01418-6
IRAPUAN COSTA JÚNIOR PHDB
No Ti~o VI. CQpi~lo I. seção III. ''Dos Impos~os da União".
ar~. 10Z. do Pro:ie~o de Consti~c;:ão. inclua-se mais um inci
so. a saber:
Art. 102 _ Compete à união insti"tuir importas sobre:
I _
II_
III_
IV _
V_
VI _
VII
VIII- _ operações realizadas com me~ais nobres. "in na~a" ou
puri:ficados por quaisquer processos. e com pedras preciosas.
extraídos no Pais. incidindo o importa uma única vez. excluida
a incidência de outros ttibu~os sobre elas."

EMENDA: ZP01745-Z
RUBEM MEDINA PFL

Procedem-se as seguin~es llIOdidi:ficações no Proje~ de
Cons1:i~ição (A) da Comissão de Sis1:ema1:izac;:ão:

I acrecente-se ao ~. 18Z3 o inciso VIII. com a seguin-
te~~: .

"VIII _ me~is nobres e pedras preciosas."
II _ acrescente-se ao ~. 18Z um parágra:fo com a seguinte

redação:
,,§ O impos1:o de que tta1:;;a Q inciso VIII incidirá uma única

vez sobre úlS operações de ex1:r:ac;:ão. circul:ac;:ão ou consumo de
me~is nobres e pedras preciosas. excluida úl incidência sobre

I
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ASSEMBLÉIA NACION1lL CONSTITUlmE

SECRETARIl\. GENJ\.L DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇ1lHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REI'".: 6-1-3-1az-OO-06~ (Cont.)

EHElmAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EH'ENDAS INDIVIDUAIS

elas de otros tributos."
111 acrescente-se ao art. 166 o inciso 111. com a se-

guinte redação:
"lII sessenta por cento do produto de arrecadação do im

posto de que trata o inciso VIII do art. 102."
IV acrescente-se ao art. 16? um inciso com a seguinte

redação.-
"X _ trinta por cento do produto da arrecadação do imposto

de que trata o inciso VIII do art. 162."

EMENDA: 2P01?92-4
JOSÉ LOURENÇO PFL

Acrescentem-se QO art. 102 do Projeto os incisos VIII e IX
e ao 106 os incisos 111. IV e '11 e §§ 4 e 5. suprimindo-se. em
consequêneda , Q alínea "b" do item II. do § 10. e o § 11 do
art. 104. e altere-se a redação do inciso 1'11 do art. 196 na
:forma abaixo:

Art. 102 _ Compete à União impostos sobre:

VIII _ Produção. importãl<;OO. circulação. distribuição ou
consumo de lubri:ficantes e combustiveis liquidos ou gasosos e
de energia elétrica. imposto que incidirá Ull\Q só vez sobre
qualquer dessas operações. excluida a incidência de outro tri
buto sobre elas;

IX _ a extração. la circulação. a distribuição. a exporta
ção ou o cons\.lll\O dos minerais do Pais enumerados em lei. im
posto que incidirá Ull\Q só vez sobre qualquer dessas operações.
observado o disposto no :final do item anterior;

Art. 100 _ A União entregará:

III aos Estados. Distrito Federal. Municipios e Territó
rios sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre lubri:ficantes e combustiveis liquidos ou gasosos mencio
nado no item VIII do art. 102. bem como dos adicionais e de
mais gravQl\\CS :federais incidentes sobre os re:Eeridos produtos;

IV aos Estados. Distrito Federal. Municipios e Territó-
rios oit;;:nta por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre energia elétrica \IlCncionado no item VIII do art. 102; e

'11 aos Estados. Distrito Federal. Municipios os itens
111. 1'11-e '11 será e:Ee'tuada nos termos da lei complementar. que
poderá dispor sobre a :forma e os :fis da aplicação. e
estabelecerá os critérios da distribuição proporcionais à su
pcr:ficie. população. produção e eensueo , adicionando-se. quan
do couber. quota compensatória da área inundada pelos
reservatórios."

§ 5 As indústrias consumidoras de minerais do Pais pode
rão abater o imposto a que se re:Eere o item IX do artigo 102

I
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

RSF.: 6-1-3-18Z-00-08-* (Cont.>

RSF.: 6-1-3-18Z-00-99-*

RSF.: 6-1-3-18Z-01-00-*
§ 1!1 É :facultado ao

Poder Executivo, observadas as
condições e limites estabeleci
dos em lei, alterar as alíquo
'tas dos impostos enumerados nos
incisos I, lI, IV e V deste
artigo.

RSF.: 6-1-3-18Z-02-00-*
§ Z!1 O imposto de que

trata o inciso III será in:for
mado pelos critérios da genera
lidade. da universalidade e. da
progressividade. na :forma da
lei.

EMENDAS DO CENTRÃO

RSF.: 10Z-01-00-*
§ 12 IDOOICO

REF.: 102-0Z-00-*
§ zg IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS

EMENDA: 2P01764-9 (ZOO ass.>
DALTON CANABRAVA PMDB

§ 1!1 É :facultado ao Poder
Executivo. observadas as condi
ções e limites es'tabelecidos em
lei, alterar as alíquotas dos
impostos enumerados nos incisos
I, lI, IV, V e VIII des'te
artigo.

EMENDAS INDIVIDUAIS

do impos'to sobre a circulação de mercadorias e do imposto so
bre produ'tos industrializados, na proporção de noventa por
cen'to e dez por cento. respectivamente.

Ar"t. 196 ~ .
IV _ A vinculação de receita de importos a órgão, :fundo ou

despesa. ressalvados o impos'to mencionado nos incisos VIII e
IX do artigo 10Z. a repartição do produ'to da arrecadação dos
impostos a que se re:ferem os artigos 187 e 108. a destinação
de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como
determinado pelo artigo Z45. e a prestação de garantias as o
perações de crédi'to por an'tecipação de recei'ta Q que se re:fere
o art:igo 194. § 6.1.

EMENDA: ZP01405-4
JAVHE SANTANA PFL
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 18Z os seguintes inciso e parágra:Eo:
Art. 18Z Compe'te à União insi'tuir impostos sobre:

combustíveis e lubri:fican'tes
§ - _ O impos'to a que se re:fere o inciso... será único e o

produto de sua arrecadação será distribuído entre os Estados,
o Distrito Federal e os Terri'tórios segundo critérios, :fixados
em lei, baseados nas respectivas super:fície 'territorial, popu
lação e volume de consumo, assegurada a participação da união.

EMENDA: ZP00370-Z
SÓLON BORGES DOS REIS PTB
Acrescen'te-se ao § za do ar't. 18Z "in :fine":
"Art.. 18Z _ filo ..

§ 2~ ..
descon'tadas integralmente do rendimento das pessoas :físicas
sujeitas à sua incidência as despesas com educação própria e
de seus dependen'tes •......................................•............•.. ~ .

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

HEF.: 6-1-3-1a2-0Z-00~ <Cont.)

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 21'00380-0
HOMERO SANTOS PFL

Dê-se ao § '2S do 3"t. 1tI'2 do Projeto a redQÇão seguinte:
"9 z.s _ O imposto de que 'trata o inciso III terá Ul1\l;1 alí

quota única estabelecida em lei :federal".

EMENDA: 21'01209-4
VIRGÍLIO GUIMARÃES n
Dê-se nova redação ao pêlrágra:fo 22 do 3"tigo 182 do Projeto de
Consti"tuição da Comissão de Sistell\Q'tização:
"Art. 18Z
Paragrá:fo zg - O imposto de que 'tra'ta o inciso III serli in:for
~do pelos critérios de generalidooe. de universalidooe e de
progressividade. considerando-se para efeito de 'tributação
todo tipo de ganho ou rendimento. inclusive a valorização re
aI. na :forma da lei".

EMENDA: 21'01582-4
LEV'l DIAS PFL

Dê-se ao § z.s do 3"t. 182 do projeto de consti"tuição da
comissão de sistematizac;:ão da Assembléia NQcional Constituinte
a seguinte redação:

Art. 18Z.
§ zg O imposto de que trata o inciso III observará os

principios da generalidooe. da universalidooe e da
progressividade. Lei complementar :fixará os critérios paa o
cálculo do imposto. obedecidos os seguintes pisos anuais:

I_50 <cinquenta) salários unimos para o valor da classe
inicial de renda líquida. isenta. da tabela progressiva;

II _ 12 <doze) salários miniltlos para o valor do abatimento
da renda bruta. de encargos de :fQll\ília. para cada depelldente;

III _ 40 <quarcn'ta) salários mínimos para o valor do aba
timento da renda bruta relativo a aluguel.

EMENDA: ZP01690-7
FRANCISCO COELHO PFL

Dê-se ao § zg do 3"t. 18Z do Projeto de constituição da
Comissão de sistematização. a redação que segue:

"Art.. 182 ..
§ 22 O imposto de que 'trata o inciso III será in:Eormado

pelos critérios da generalidooe. da universalidooe e da pro
gressividade. na :forma da lei. e ~ incidirá sobre os proven
tos da aposentadoria e da re:forma e sobre as diárias e ajudas
de custo pagas pelos co:fres pUblicos."
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ASSEMBLÉIA mCIONJU. CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTm..O VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMEm'O

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-3-182-03-00-*
§ 32 O imposto de que

trata o inciso IV:

EHENDAS DO eDn"RÃO

REF.: 18Z-03-00~

§ 32 IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-3-182-03-01-* IREF.: 18Z-03-01-*
I - será seletivo. em I - IDÊNTICO

~unção da essencialidade do
produto. e não-cumulativo.
compensando-se o que ~or devido
em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores;

REF.: 6-1-3-102-03-02-*
11 - não incidirá so

bre produtos industrializados
destinados ao exterior.

REF.: 6-1-3-182-04-00-*
§ 4~ O imposto de que

trata o inciso V não incidirá
sobre as operações de crédito a
que se re:Eere o artigo 184. §
10. I. "b".

REF.: 182-03-02~

11 - IDÊNTICO
El'ItNDA: 2P01163-Z
SEVERO (;oMES PKDB

Dispositivo emendado: ár't. 18Z
suprima-se do projeto o item do § 32 do m:1:. 182.

--------------------------------------------------------------
EMENDA: 2P01922-6
HERMES ZANET1 PKDB

SUprimir do Titulo VI. do capitulo 1. seção III. IV e V.
Art. 162. § 32. item 11 nn$o incidirá sobre produtos indus
trializados destinados ao exterior";

Do Art. 104. § 10. inci.so lI. A. nsobre oper~s que des
tinem ao exterior produtos industrializados, exclusive os
semi-elahorados de:Einidos em Lei Complementarn;

Do Art. 164. § 12. item V. "excluir da incidência do :im
posto. nas exportações para o exterior. serviços e outros pro
dutos além dos mencionados no § 10. rr, "A";

Do Art. 185. § 5g. item II nexcluir da incidência do im
posto de que trata o inciso IV exportações de sernços para o
exterior" •

I
VI.....
I

REF.: 6-1-3-182-05-00-* IREF.: 182-04-00-*
§ 52 O imposto de que § 4l? O imposto de que trata

trata o inciso VI terá suas a- o inciso VI terá suas aliquotas



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO VI - DA TRIBtrrAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRlo EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

liquotas :fixadas de :forma a de- :fimldas de :forma a desestimuJ.ar
sestimular a manutenção de pro- a manutenção de propriedades
priedades improdutivas e não improdutivas e nQo incidir~ so
incidirá sobre pequenas glebas bre pequenas glebas rurais, nos
rurais. nos termos de:finidos em termos de:finidos ClI\ lei :fede
lei :federal, quando as explore, ral, quando as explore, só ou
só ou com sua :familia, o com sua :familia, o proprietário
proprietário que não possua 0'1- que Mo possua outro imóvel.

tro imóvel. -------------------------------

REF.: 6-1-3-10Z-06-00-*
§ 6g Do rótulo ou dos

anúncios dos produtos indus
trializados deverá constar,
além do preço :final, o valor
discriminado dos tributos que
sobre eles incidiram.

REF.: 6-1-3-103-00-00-*
Art. 163. A União, na

iminência ou no case de guerra
externa. poderá instituir im
postos extraordinários. compre
endidos ou não CII\ sua competên
cia tributária, os quais serão
suprimidos gradativamente, ces
sadas as causas de sua criaçf;ío.

REF.: 6-1-3-999-00-00-*

REF.: 162-0G-00~

§ 6g IDÊNTICO

REF.: 163-00-00-.
Art. 163. IDÊNTICO

EMENDA: 2POOZ94-3
JOSÉ FERNANDES PDT
EMENDA SUPRESSIVA
suprima-se o § 6ll do Artigo 10Z no Projeto de constituição.

EMENDA:'2P0140S-4
JAYME SANTANA PFL
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 16Z os seguintes inciso e parágra:Eo:
Art. ";,-Z _ COmpete à União insituir impostos sobre:

combustíveis e lubri:ficantes
§- _ O imposto a que se re:fere o inciso... será único e o

produto de sua arrecadação será distribuido entre os Estados,
o Distrito Federal e os Territórios segundo critérios. :fixados
CII\ lei. baseados nas respectivas super:ficie territorial. popu
lação e vol\llllC de consumo , assegurada a participação da União.

EMENDA: 2P01600-4
AFIF DOMINGOS PL

EMENDA ADITIVA
Acresça-se à seção 111, do Capitulo I, do Titulo VI, o se

guinte Qrtigo:
"Art. _ Os valores limites de quaisquer tipos de abati

mentos e deduções admitidos em lei. na declaração de renda,

UI
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ASSEliB~ fIA NACIONAL CONSTITUItn'E

SECRET..RIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBtrrAÇÃO E DO ORÇAHEKTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-3-999-00-00~ <COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

para e:feito de determinação do imposto devido e do imposto Q
pagar. de que 'trata o inciso 111 do art. 182. deverão ser Q
nuall\len'te corrigidos. no mínimo. pelo índice de correção
lI\Onetária o:ficial. correspondente ao respectivo ano base"

§ único _ As tabelas para o cálculo do imposto a ser reco
lhido M :fonte não poderão. dQ mesma :forma. ser corrigidas em
percentual in:ferior ao da correção monetária o:ficial do perío
do respectivo.
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SE~ETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PFL
a seguinte redação:
aos Estados e- ao Distrito Federal ins-

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-4-000-00-00-*
SEÇÃO IV
DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL

REF.: 6-1-4-184-00-00-*
Art. 184. Compete aos

Est;;ados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 184-00-00~

Art. 1El4. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01176-1
JOSÉ THOtIAZ NONô

Dê-se ao artigo 184
"Art. 184. Compete

tituir impostos sobre:
I _ trlilnsmiss50 "~usa-mortis" e d01ilÇão. de quaisquer bens

ou direitos;
II _ operações relliltivas à circulação de mercadorias e à

prestação de serviços de qualquer natureza;
111 _ propriedade de veiculos automotores.
§ 12 Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos o

imposto de que trata o inciso I compete aos Estado em que es
tiver situado o bem; relativamente a bens móveis. titulos e
créditos. o imposto compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arrendamento. ou tiver domicilio o doador. Nas
hipóteses de transmissão ou doação que envolvam residência.
domicilio, localização de bem ou processamento de inventário
no e)('t:erior, a competência para instiruir o tributo obedecerá
ao disposto em lei complemental:'.

§ 22 As aliquotas do imposto de que trata o inciso I pode
rão ser progressivas e não excederão os limites estabelecidos
em resolução do Senado Federal, por iniciativa do Presidente
da República ou de um terço dos Senadores.

§ 3~ O imposto de que trata o inciso 11 não será cumulati
vo, terá carQter seletivo, em :função da essencilillidade dos
bens e serviços, e de le serQ abatido, em eada operação, o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou po outro Es"t;ldo.
A isenção ou Mo-incidência, salvo determinação em contrário
da legislação. MO impli=á crédito de imposto para abatimen
to daquele devido nas operações seguintes e ãlCarretará :anula
ção do crédito de imposto relativo às operações anteriores.

§ 42 Em relação ao imposto de que trata o inciso 111, re
solução do Senado Federal. ~ iniciativa do Presidente da Re
pública ou de um terço dos Senadores, :fixará as aliquotas
aplicáveis às operações interestaduais e de exportação. bem
como as ;;aliquot;;as minimas nas operações internas.

§ S2 Em relação às operações que destinem bens ou serviços
a consumidor :fiMl lo~lizado em outro Estado. adotar-se-á:

I _ a ;üiquota interestadual, quando o destinatário :for

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTlTUImE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBtrrAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-4-10~-OO-OO~ (Cont.>

EHENDAS DO CEHTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

contribuinte;
II _ a Qliquota interna, quando o destinatário não :for

contribuinte.
§ 6~ Na hipótese do inciso I do parágra:Eo anterior, ~ã

ao Estado em que se localize o destinatário o imposto corres
pondente Q di:ferença entre li aliquota interna e a
interes'tadual.

§ 72 O imposto de que trata o inciso II do capu't deste
artigo:

I incidirá:
a)- sobre a entrada de mercadoria importada do exterior

mesmo quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo
:Eixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no
mrterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço:

b) sobre operações que 'tenham sido iniciadas no exterior;
II não incidirá:
a) -sobre operações que destinem :;10 exterior serviços ou

produtos industrializados, exclusive os semi-elabor:xlos de:fi
nidos em lei complementar;

b ) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo,
lubri:ficantes e combustiveis liquidos ou gasosos, e energia
elétrica;

III _ Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante
do imposto sobre produtos industrializados, quando Q operação
realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a
industrialização ou comercialização, con:figure hipótese de in
cidência dos dois impostos.

§ 02 À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do
caput deste artigo, e os artigos 10Z, I e lI, nenhum outro
tributo incidirá sobre operações relativas a produção ou ex
tração, a importação ou exportação, a circulação, Q distribui
ção ou consumo de energia elétrica, combustíveis, lubri:fican
tes e minerais do Pais.

§ 92 Cabe à lei complementar, quanto :;10 imposto de que
trata o inciso II do caput deste artigo:

I de:finir seus contribuintes;
II- dispor sobre os casos de substituição tribu'táriQ;
III-_disciplinar o regime de compensação do imposto;
IV _ :fixar, para e:feito de sua cobrança e de:finição do es

tabelecimel~to responsável, o local das operações relativas Q
circulação de mercadorias e à prestação de serviços;

V prever os casos de manutenção de crédito. relativamen-'
'te Q remessa para ou'tro Es'tado e lá exportação. para o ex'te-
rior, de serviços e de mercadorias;

VI _ estabelecer as hipóteses de concessão renovação de
isenções incentivos e bene:ficios :fiscais, por deliberação con-

I
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ASSEHB! ÉIA Nl\.CIOHAL cO~rnr:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENI'O

PROJETO DE CO~ITU1ÇÃO EMENDAS DO CENTHÃO DlENDAS COLETIVAS EMENDAS :umIVIDUAIS

junta dos Estlldos e do Distrito Federal,
REF.: 6-1-4-164-00-00""* <Cont. > Em consequência da nova redação do Art. 184, suprimam-se

os incisos III e IV do Art. 185, e os §§ 4g e Sg do mesmo ar
tigo, e dê-se nova redaç.!,lo ao inciso IV do Art. 187:

"Art. 187 •••
IV _ trinta por cento do produto da arrecadação do importo

do Estado sobre oper:ações rel:ativas à circulação de mercado
rias e à prest~o de serviços de qualquer natureza".
--------------------------------------------------------------

REF.: 6-1-4-164-00-01-* REF.: 164-00-01-*
I - transmissão "Cllusa I - IDÊNTICO

mortis" e doação, de quaisquer -------------------------------
bens ou direitos;
------------------------------- .
REF.: 6-1-4-164-00-02-* REF.: 104-00-02-* EMENDA: 2P01927-7

, • II - ~perações rela'!i- II - IDÊNTICO - SI~INGA SE~~ • PUDB • ~
vas a c~rculaçao de mercador~as ------------------------------- De-se ao ~nc~so 11 do artigo 184 a segu~nte redaçao:
e sobre prest~o de serviços "II _ operações rel:ativas à circulação de lIIêrCadorias e
de transporte interestadual e sobre prestação de serviço de trãlnsporte interestadual e in-
intermunicipal e de comuniCll- termunicipal, inclusive de CãIX'ga própria, e de comunicação,
ção , ainda que as operações e ainda que as operações e as prestações se iniciem no
as prestações se iniciem no ex- exterior."

terior; ---------------------------------------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-4-104-00-03-* REF.: 104-00-03-*

111 - propriedãlde de 111 - IDÊNTICO
veículos automotores. --------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-4-164-00-04""* ---------------------------------------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-4-164-01-00-* REF.: 184-01-00-* EMENDA: 2P00264-1

§ 19 Os Estados e o § 19 Os Estados e o Distri- FIRMO DE CASTRO PUDB
Distrito Federal poderão insti- to Federal poderão instituir Emenda supressiva
tuír adicional ao imposto de adicional ao imposto de que , Dispositivo emendado: § 19, do art. 184
que trata o artigo 18Z, inciso trata o artigo 162, inciso III, I SUpril1la-se o § 1\1, do art. 184 do Projeto de ConstituiçOO <A>.
111, incidente sobre lucros, incidente sobre lucros, ganhos I --------------------------------------------------------------

ganhos e rendimentos de capi- e rendimentos de capital, ãlté o I EMENDA: ZP00384-2
tal, até o limite de cinco por IÍl1lite de cinco por cento do ' JOÃO AGRIPINO PUDB
cento do imposto pago à União imposto pago à uniã.o por pesso- ElI\cnda supressiva
por pessoas :físiClls ou juridi- as :fisicas ou juridicas domici- Dispositivo Emendado: Artigo 184, §1!1
eas residen,!es ou d~~c~liadas liad~s. • nos respectivos SUpr:i.l1Ia-se do Projeto o parágrafo 1!1 do Artigo 184.
nos respect~vos terr~tor~os. terr~tor~os. --------------------------------------------------------------
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARl:A ~RJU. DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-4-164-01-00-* (COnt.)

EMENDAS DO ttNTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 21'00523-3
CLÁUDIO ÁVILA
suprimir o § 19 do art. 164.

PFL

REF.: 6-1-4-164-0Z-00-~ REF.: 164-02-00-*
§ zs Relativamente a § zg Relativamente a bens

bens imóveis e respec"ti"X>s di- imóveis e respec"tivos direitos,
reitos, o imposto de que trata o impos"to de que "tra"ta o inciso
o inciso I compete ao Estado da I compete ao Estado da situação
situaç$.;lo do bem; relativamente do bem; relativamente a bens
a bens móveis, "ti"tulos e crédi- móveis, ti"tulos e créditos, o
tos, o imposto compete ao Esta- imposto compe"te ao Es"tado onde
do onde se processar o se processar o inventário ou
inventário ou arrolamento, ou arrolamento, ou tiver domicilio
tiver domicilio o doador; se o o doador; se o doador tiver do
doador tiver domicilio ou resi- micilio ou residência no cxte
dência no exterior, ou se ai o rior, ou se ai o "de cujus"
"de t.ujus" possuia bens, era possuia bens, era residente ou
resi~~nte ou domiciliado ou domiciliado ou teve o seu
teve o seu inventário processa- inventário processado. a c.ompe
do, a competência para insti'tu- "tência para ins"ti"tuir O> tributo
ir o tributo observará o dis- observará o dispos"to em lei
posto em lei complementar. complemen"tar.

REF.: 6-1-4-184-03-00-* REF.: 1a4-05-00~

§ 3g As aliquotas do § S2 As aliquotas de que
imposto de que tra"ta o inciso I trata o inciso I não excederão
poderão ser progressivas e não os limites estabelecidos pelo
excedezão os limites estabele- Senado Federal.
cidos em resolução do Senado -------------------------------
Federal.

REF.: 6-1-4-164-04-00~ REF.: 164-04-00-*
§ 42 O imposto de que § ljg O imposto de que. "trata

trata o inciso II será não- o inciso II será não
C\.IllIulativo. admitida sua sele- cumulativo, admitida sua sele
tividade, em :função da essen- tividade, em :função da essen
cialidade das mercadorias e dos cialidade das mercadorias e dos
serviços, compensando-se o que serviços. c-Ompensando-se o que

EMENDA: 21'01402-0
JAYME SANTANA PFL
EMENDA SUPRESSIVA

suprima-se o § 12 do art. 149.

El~A: ZP01211-6
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Substitua-se, no § 32 do art. 1Slf do projeto de Consti"tuição
da COmissão de sist~tizaç!;\o, a expressão "não excederão os"
pela expressão "não serão in:Eeriores aos".
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRET1lRIA GERAL DA MESA

TÍTULO _VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇ1lHENTO

PROJETO DE CONSTITUlÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COIXrIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

:for devido. em ~da operação :for devido. em cada operação
relativa a circulação de merca- relativa à circulação de mere:;;a
dorias ou prestação de servi- dorias ou prestação de servi
ços, com o montante cobrado nas ços , com o mont.mte cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro anteriores pelo mesmo ou outro
Estado. A isenção ou MO- Estado. A isenção ou MO
incidência, salvo determinação incidência, salvo determinação
em contrário da legislação, não em contrário da legislação. MO
implicará crédito de imposto implicará crédito de imposto
para compensação daquele devido para compensação daquele devido
nas operações ou prestações se- nas operações ou prestações se
guintes e acarretará anulação guintes e acarretará anulação
do crédito do imposto relativo do crédito do imposto relativo
às operações anteriores. às operações anteriores.

REF.: 6-1-4-184-05-00-* REF.: 184-06-00-*
§ 52 Em relação ao im- § 62 Em relação ao imposto

posto de que trata o inciso 11, de que trata o inciso 11. reso
resolução do Senado Federal. de lução do Senado Federal. de i
iniciativa do Primeiro-Ministro niciativa do Primeiro-Ministro
ou de um terço dos Senadores. ou de um terço dos Senadores,
em ambos os casos aprovada por em ambos os casos aprovada por
dois terços de seus membros. dois terços de seus membros.
estabelecerá as aliquo"tas estabelecerá as aliquotas
aplicáveis às operações e pres- aplicáveis às operações e pres
tações interestad~is e de tações interestaduais e de
exportação. exportação.

EMENDA: 2P00101-7
HABOR JÚNIOR PHDB
substi~-se. nos §§ 52 e 62 do art. 1811 do Substitutivo da
comissão de Sistematização. a expressão "dois terços de seus
membros" por "maioria absoluta de seus membros". dando-lhes,
portanto, a seguinte redação:

Art. 104••••
§ 5g Em relação ao imposto <••• ) em ambos os casos aprova

da por maioria absoluta de seus membros, estabelecerá< ••• ).
§ 6g É :facultado ao Senado Federal <•.• ) resolução aprova

da por maioria de seus membros, estabelecer <••• ).

EMENDA: 2P00383-4
JOÃO AGRIPINO PHDB

Emenda supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 18lf, §52 e §6~

SUprima-se do Projeto:
a) do parágra:fo Sg a expressão: "em ambos os casos aprova

da por dois terços de seus membros".
b) do parágra:fo 62 a eRpressão: "aprovada por dois terços

dos seus membros".

EMENDA: 2P01403-8
JAYME SANTANA PFL
EMENDA SUPRESSIVA (P1lRCIAL)

SUprima-se dos §§ 52 e 6g do ~t. 10lf' respectivamente, as
seguintes expressões:

§ 52 " • •• em ambos os cases aprovada por dois terços do
seus membros ••• '

§ 62 " ••.também mediante resolue;:ão aprovada por dois
terços de seus membros ••• '
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇJUIENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHENoAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-4-104-06-00~ REF.: 184-07-00~

§ 6~ É :facultado ao § ~ É :facultado ao Senado
Senado Federal, também mediante Federal, também mediante reso
resolução aprovada por dois lução aprovada por dois terços
terços de seus membros, estabe- de seus membros, estabelecer
lecer aliquotas minimas nas 0- alíquotas mínimas nas operações
perações internas. internas.

REF.: 6-1-4-184-07-00-* REF.: 184-00-00-*
§ 7~ Salvo deliberação § 8~ Salvo deliberação em

em contrário dos Estados e do contrário dos Estados e do Dis
Distrito Federal, nos termos do 'trito Federal, nos termos do
disposto no inciso VIII do § disposto no inciso VII do § 11,
12, as aliquotas internas, nas as alíquotas internas, nas ope
operações relativas à circula- rações relativas à circulação
ção de mercadorias e nas pres- de mercadoriQs e nas prestações
tações de serviços, não poderão de serviços, não poderão ser
ser in:feriores às previstas in:Eeriores às previstas parQ QS
para as operações operações interestaduais.
interestaduais. -------------------------------

REF.: 6-1-4-104-00-00-* REF.: 184-09-00~

§ 8g Em relação às 0- § 9g Em relação às opera-
perações e prestações que des- ções e prestações que destinem
tinem bens e serviços Q consu- bens e serviços a consumidor
midor :final localizado em outro :final localizado em outro EstQ-
Estado, adotar-se-á: do, adotar-se-á:

EMENDA: ZPOOZ61-7
FIRMO DE CASTRO PHDB
Emenda \l\Odi:ficativa:
Dispositivo emendado: § 6~, do art. 184.
Dê-se ao § 6g, do art. 184 do Projeto de Constituição (A> Q
seguinte redação:
Art. 104 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 6g É :facultado ao Senado Federal, também mediante resolução
aprovada por dois terços de seus membros, estabelecer aliquo
tas mínimas e máximas nas operações internas.

EMENDA: ZP01093-0
ARNALDO PRIETO PFL

Altera o § 6g do art. 184
Art. 104 ..

§ 6g O Senado Federal. mediante resolução aprovada por
dois terços de seus, membros. estabelecerá alíquotas minimas e
máximas nas operações internas.

EMENDA: 2POOGSO-2
UBIRATAN AGUIAR PHDB

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao art. 184 um no'loJO parágra:Eo 8g. com a re

dação abaixo, renumerando-se os atuais parágra:fos a~. 91r.
100., 11~ e 12~ para ss , 100., 11g. 1Z2 e 13'l:

"Art. 184 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parag. al! _ Os Estados e o Distrito Federal adotarão ali
quota idêntica para o imposto de que tra.ta o inciso 11 inci-

I
VI
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dente sobre operaç(Scs internas com merc:õldoria que tenh:a preço
REF.: 6-1-4-184-08-00~ <COnt.> :final uni:forme em todo território nacional, n:\ :forma de convê-

nio que para esse :fim dever;lo celebrar.
--------------------------------------------------------------

REF.: 6-1-4-184-08-01~ REF.: 184-09-01-*
I - a aliquota inte- I - a aliquota intercsta-

restadual, quando o dual, quando o destin:\tário :for
destinatário :for conn:-:ibu:inte contribuinte do imposto;
do imposto; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 6-1-4-184-08-02-* REt.: 184-09-02-*

11 - a aliquota inter- 11 - a aliquota intern:\ ,
na, quando o destil1liltário Mo quando o destinatário não :for
:for contribuinte. contribuinte.
------------------------------- -------------------------------
REF.: 6-1-4-184-09-00-* REt.: 104-10-00-*

§ 9~ Na hipótese do § 10. Na hipótese do inciso
inciso I do parágra:fo anterior, I do parágra:fo anterior, caberá
ca.ber2. ao Estado da localização ao Estado da localização do
do d~ ..'dnatário o imposto cor- destinatário o imposto corres-
respc.ndente à di:ferença entre a pondente Q di:fcrença entre ti
aliquota interna e a aliquota interna e ti
interestadual. interestadual.
------------------------------- -------------------------------
REt.: 6-1-4-184-10-00-* REt.: 104-11-00-*

§ 10. O imposto de que § 11. O imposto de que tra-
trata o inciso II do "caput" ta o inciso 11 do "capu1:" deste
deste artigo: artigo:
------------------------------- -------------------------------
REt.: 6-1-4-184-10-00-b EMENDA: 2P01972-2
------------------------------- BENITO GAMA PFL

Dê-se nova redaç$ío ao par~gra:fo 100 do :artigo 18lf, que
passa a ter la seguinte redaç$ío:

§ 19 - ...
II ...
b> Sobre operações que destinenl Q outros Estados, petróle-

o, inclusive lubri:ficantes, combustiveis liquidos e glaSOSOS

dele derivado, ;álcool carburante e energia elé~ica.

--------------------------------------------------------------
REF.: 6-1-4-184-10-01-* REt.: 164-11-01-*

I - incidirQ: I - incidirá sobre a entra-

I
s
I
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-------------------------------Ida de mercadoria importada do
REF.: 6-1-4-164-10-01-* <COnt. > exterior ainda C[Uõl.ndo se tratar

de bem destinado a consumo ou
ativo %ixo do estabelecimento,
assim como sobre serviço pres
tado no exterior, cabendo o im
posto ao Estado onde estiver
situado o estabelecimento
destinatário da mercadoria ou
serviço;

REF.: 6-1-4-164-10-01-a
a> sobre a entrada de

mercadoria importada do exte
rior, ainda quando se tratar de
bem destinado a consumo ou ati
vo %ixo do estabelecimento, as
sim como sobre serviço prestado
no exterior, cabendo o imposto
ao Estado onde estiver situado
o estabelecimento destinatário
da mercadoria ou serviço;

REF.: 6-1-4-164-10-01-b
b) sobre operações de

crédito relativas à circulação
de bens de consumo ou prestaÇío
de serviços, para consumidor
%inal, na %0= da lei;

REF.: 6-1-4-104-10-01-c

EMENDA: 2P01713-4
VALTER PEREIRA PMDB _

TÍTULO VI DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I-DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
SEÇÃO IV _ DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
Altera a redaÇío da alinea "a", do inciso I, § 10 do arti-

go 104, que passa a ter o seguinte enunciado:
Ar't to 161.1 " ..

§ 10
...................................................................................................................
I _ ..

na> sobre a entrada de mercadoria importada do exterior,
autori:zada a cobrança com o desembaraço aduaneiro, ainda C[Uõl.n
do se tratar de bem destinado a consumo ou ativo %ixo do esta
belecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o estabeleci
mento destinatário da mercadoria ou serviço;"

EMENDA: 2P00769-4
BASILIO VILLANI PMDB

SUprima-se o § 42 do art. 102 e a letra "b" do inciso I do
§ 10 do art. 104 do Projeto de COnstituição <A>, da COmissão
de Sistemati:zação.

EMENDA: 2P00769-9
FRANCISCO CARNEIRO PMDB

Incluir no inciso I do parágra%o 10 do artigo 164, mais
uma alinea, que ser:il a alinea "c". como abaixo:

,,§ 10 O imposto de que trata o inciso 11 do ncapu't" des-
te artigo:-

I
0'1
I-'
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-4-184-10-01-c <Cont.)

REF.: 6-1-4-184-10-02-*
11 - não incidirá:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 184-11-02-*
11 - não incidirá:

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

I incidirá:

c) sobre o valor total da operação, quando merc:;tdorias :fo
rem :fornecidas em conjunto com serviços não compreendidos na
competência tributária dos Hunicipios, de acordo com o inciso
IV do artigo 165.n

PMDB
alinea na" do inciso 11 do § 10 do

REF.: 6-1-4-164-10-0Z-a REF.: 184-11-02-a
a) sobre operações que a) sobre operações que des-

destinem ao exterior produtos tinem ao exterior produtos in
industrializados, exclusive os dustrializados, exclusive os
semi-elaborados de:finidos em semi-elaborados de:finidos em
lei complementar; lei complementar;

EMENDA: 2P01166-7
SEVERO GOMES PMDB
Dispostivo emendado: art. 184

suprima-se do projeto a alinea A do item 11 do § 10 art.
184.

EMENDA: 2P01771-1
SÉRGIO NERNECK

Altera a redação da
art. 164.

Art. 18lJ ,. ,. .

§ 10. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos

industrializados.

EMENDA: 2P01922-6
HERMES ZANETI PMDB

Suprimir do Titulo VI, do capitulo I, seção IrI, IV e V,
Art. 182, § 32, item 11 "não incidirá sobre produtos indus
trializados destin."ldos ao exterior";

Do Art. 184, § 10, inciso lI, A, nsobre operações que des
tinem ao exterior produtos industrializndos, exclusive os
semi-elaborados de:finidos em Lei Complementar";

Do Art. 104, § 12, item V, "excluir da incidência do im
posto, nas exportações para o exterior, serviços e outros pro
dutos além dos mencionados no § 10, 11, nA";

Do Art. 185, § 52, item 11 "excluir da incidência do im
posto de que trata o inciso IV 'exportações de serviços para o
exterior" •

I
R3
I

REF.: 6-1-4-164-10-0Z-b IREF.: 164-11-0Z-b
b) sobre operações que b) sobre operações que des-

EMENDA: 2P00731-7
AROLDE DE OLIVEIRA PFL



ASSEl:IBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

destinClll a outros Estados pe- tinem a outros Estados petróle
tróleo. inclusive lubri:Eican- o. inclusive lubri:ficantes.
teso combustiveis liquidos e combustiveis liquidos e gasosos
gasosos dele derivados, e ener- dele derivados, e energia elé-
gia elétrica; trica ;

EMENDA ADITIVO-SUPRESSIVA
I - No art. 184, § 10, inciso lI, letra b, suprimam-se as pa
lavras "petróleo. inclusive lubri:ficantes, combustiveis liqui
dos e gasosos dele derivados, e".
rI - No Titulo IX <Disposições Transitórias>, inclua-se onde
couber:
"Art. Enquanto não :fixada pelo Senado da República, na :forma
do disposto no art. 184, § 52, não excederão de 4~ <quatro por
cento> as aliquotas aplicáveis às operações que destinem a ou
tros Estados petróleo. inclusive lubri:Eicantes e combustíveis
liquidos e gasosos dele derivados".

aos Estados e ao Distrito Federal Ins-

PIiDB
b, item lI; do § 100. do art. 184, a
energia elétrica" , :ficando assim

ElmNDA: 2P009G4-G
RENATO JOHNSSON

suprima-se da letra
expressão. in :fine; "e
redigida:

Art: 104 _ Compete
tituir impostos sobre.

I _ transmissão "causas mortis" e doação, de quaisquer
bens ou direitos;

II operações relativas ~ circulação de mercadorias e so
bre pretação de serviços de transporte interestadual e inter
municipal e de comunicação, ainda que as operações e :as pres
tações se iniciem no exterior;

IrI propriedade de viculos automores.
§ 10-_ O imposto de que trata o inciso Ir do "caput" deste

artigo:
rI não indicará:
a> -sobre operações que destinem ao exterior produtos in

dustrializados, exlusive os semi-elaborados de:finidos em lei
complementar;

b> sobre operações que destinem a outros Estados petróleo,
inclusive lubri:ficantes, combustiveis liquidos e gasosos delee
gasosos dele derivados.

I
0\
W

I

PIiDB
a alinea "b" do inciso Ir do § 10 do art. 1611.

EMENDA: 2P01GGG-9
JOVANNI MASINI

suprima-se

REF.: G-1-4-104-10-0Z-c ElmNDA: 2P01930-7
JOSÉ GUEDES Pl1DB

Acrescente-se ao § 10, do art. 184, la alinea seguinte:
"Art.. 104 ..
§ 10 •• :- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c) A-entrada, em unidade industrial, de matéria-prima de
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: G-1-4-104-10-0Z-c <Cont.>

REF.: 6-1-4-184-10-03-*
lI! - não

compreenderá. em sua base de
cilculo, o montante do imposto
sobre produtos industrializa
dos. quando a operação. reali
zada entre contribuintes e re
lativa a produto destinl;ldo a
industril;llização ou comcrcil;lli
zação, con:Eigure hipótese de
incidência dos dois impostos.

REF.: 6-1-4-184-11-00-*
§ 11. À exceção dos

impostos de que trl;ltam o inciso
II do "c<,;:put" deste artigo, e
os artigos 18Z, I e lI, e 18S,
III,ncnhUll\ outro tributo
incidirá sobre operações rela
tivas a energia elétrica, com
bustiveis, lubri:Eicantes e mi
nerais do pl;lis.

EMENDAS DO CENrnÃO

REF.: 104-11-03-*
111 - não compreenderá. em

sua base de cálculo. o rnontl;lnte
do imposto sobre produtos in
dustril;llizados. quando a opera
ção. =lizl;lda entre contribu
intes e relativa a produto des
tinl;ldo a industrialização ou
comcrcializ~. con:Eigure hi
pótese de incidência dos dois
impostos.

REF.: 184-1Z-00-*
§ 12. IDÊNTICO

ElIENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

produção própria l;linda que produzida pelo mesmo titular. no
mesmo imóvel e desti~a à industrialização de produto cuja
saida se dê sem débito ou :Eora da incidência desse imposto."

EMENDA: 2P01733-9
DÁLTON CANABRAVA PHDB

Emenda Hodi:Eicativa:
No artigo 104. modi:Eiquem-se os textos do inciso III do §

10 e § 11:
111 Não compreenderá em sua base de cillculo. o montante

do impostõ sobre produtos industrializados ou do imposto sobre
a produção e importação de lubri:Eicantes e combustiveis liqui
dos e gasosos. quando a operação. realizada entre contribuin
tes e relativa a produto desti~o a industrialização ou co
mercialização • con:Eigure hipótese de incidência de dois
impostos.

§ 11 _ À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do
"caput" deste artigo e os incisos I e 11 do artigo 102 e 111
do artigo 18S. nenhum outro tributo incidirá sobre opezações
rell;ltivas a energia elétrica e a minerais no Pl;lis.

0\
.j:>.

REF.: 6-1-4-184-12-00-* REF.: 104-13-00~

§ 1Z. cabe à lei com- § 13. cabe à lei complemen-
plcrncntar, quanto ao imposto de tar, quanto ao imposto de que
que trata o inciso 11 do tratl;l o inciso 11 do "Cl;lPUt"
'·caput" deste artigo: deste artigo:

REF.: 6-1-4-184-1Z-01-*
I - de:Einir seus con

tribuintes;

REF.: 104-13-01-*
I - IDÊNTICO
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REF.: 6-1-~-16~-1Z-0Z-*

11 - dispor sobre os
casos de substituição
tributária;

REF.: 6-1-~-16~-1Z-03-*

111 - disciplinar o
regime de compensação do impos
to;

REF.: 6-1-4-16~-1Z-0~-*

IV - ~ixar, para ~ei

to de sua cobrança e d~inição

do estabelecimento responsável,
o local das operações relativas
à circulação de mercadorias e
das prestações de serviços;

REF.: 6-1-~-164-1Z-05-~

V - excluir da inci
dência do imposto, nas exporta
ções para o exterior, serviços
e outros produtos além dos men
cionados no § 10, lI, "a";

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 164-13-02-*
II - IDÊNTICO

REF.: 164-13-03-*
III - IDÊNTICO

REF.: 164-13-04-*
IV - IDÊNTICO

REF.: 164-13-05-*
V - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00446-Z
JOÃO MENEZES PFL

Emenda Aditiva.
Dispositivo Emendado: Artigo 16lf, da seção IV, co cap. I,

do Titulo VI.
Acrescente-se ao Art. 16lf. § 1Z, inciso V, "in ~ine", do

Projeto de COnstituição <A>, a seguinte expressão:
Ar"t.. 184 _ ..
I ..

§ 12
...................................................................................................................
§ 12g ..
I _ ..

V _. • • •• "a', execeto a exploração de madeiras brutas ou
semi-elaboradas.

EMENDA: ZP0116lf-1
SEVERO GOMES PHDB

Dispositivo emendado art. 10lf
suprima-se do projeto-o item V do § 1Z do art. 16lf.

I
Si
I

El~A: ZP0192Z-6
HERMES ZANETI PHDB
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REF.: 6-1-4-184-12-05-' (Cont.>

REF.: 6-1-4-184-12-06-.
VI - prever casos de

manute:\çOO de crédito. relati
vament... à remessa J)Qra outro
Estado e exportQÇão PQra o ex
teri . '~. de serviços e de merca
dorias;

REF.: 6-1-4-184-12-07-_
VII - regular lõl :forma

COlllO. mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal.
isenções. incentivos e bene:fí
cios :fiscais serão concedidos e
revogados.

REF.: 6-1-4-104-13-00-.

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 184-13-06-_
VI - IDÊNTICO

REF.: 184-13-07-.
VII - IDÊm'ICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

SUprimir do Titulo VJ:. do capitulo I. Seção III. IV e V.
Art. 182. § 32. item II "não incidirá sobre produtos indus
trializados destinados ao exterior" I

Do Art. 184, § 10. inciso II. A, "sobre operõlÇÕes que des
tinem ao exterior produtos industrializados, cxc:lusive os
sCllli-elaborados de:finidos em Lei ComplelllentQr";

Do Art. 184. § 12. itelll V. "excluir da incidência do im
posto. nas exportações para o exterior. serviços e outros pro
dutos alénl dos mencionados no § 10. II. '!A";

Do Art. 16S. § S2. itelll II "excluir da incidência do im
posto de que trata o inciso IV exportõlÇÕes de serviços J)Qrlõl o
exterior".

EMENDA: 2P00679-S
MOYSÉS PIMENTEL PHDB
Emenda Hodi:ficativa
O itClll VII do § 12 do Qrt. 164 passa a ter a seguinte redação:
"Ar"t .. 1a... .. ..
VJ:I _ regular a :forma COlllO, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, será estabelecida alíquota interna única
para as mercadorias cujo preço :final para o consumidor seja
uni:forme em todo o território nacional. bem COlllO insençiíes.
incentivos e bene:ficios :fiscais :ficarão conceidos e
revogados" •

EMENDA: 2P00341-9
TELMO KIRST PDS

"Concede aos Municipios percentQ9Clll do imposto sobre a
Propriedade de Veiculos AutolllOtores."

Acrescentelll-se ao art. 164. § 12. e ao Qrt. 187. § Z2.
passando o atual parágra:fo único a § 12 , com as seguintes
redações:

"Art. 184.

§ 13. Do produto de que trata o inciso III cinquenta por

I
0\
0\
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REF.: 6-1-4-184-13-00-* <Cont.)

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

cento pertencerão aos Estados e cinquenta por cento ao Municí
pio onde houver sido licenciado o veiculo lilutomotor; a parcellil
pertencente ao Estado será por este diretamente depositado em
conta vinculada ao respectivo Departamento de Estradas de
Rodlilge11l."

"Art. 187.

§ 1~

§ 2~ A parcellil da receita pertencente aos Hun:ícipios, men
cionada no inciso 111, deste artigo, será creditada em conta
especial, aberta em estabelecimento o:ficial de crédito, na
:forma e nos prazos estabelécidos em lei :federal."

I
0\
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REF.: 6-1-5-000-00-00-'"
SEÇÃO V
DOS IMPOSTOS DOS MUNIcíPIOS

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-5-105-00-00~ IREF.: 105-00-00-'"
Art. 165. Compete aos Art. 105. IDÊNTICO.. .. .. .. .. ..

t~n1C1p10S 1nstitu1r 1mpostos -------------------------------
sobre:

REF.: 6-1-5-165-00-01~ IREF.: 105-00-01~

I - propriedade pre- I - IDÊNTICO
dial e territorial urbana; -------------------------------

REF.: 6-1-5-1a5-00-0Z~ IREF.: 105-00-02-'"
11 - transmissão II - IDÊ~ICO

"inter vivos", a qualquer titu- -------------------------------
lo, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou aces
são :fisica, e de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de ga
rantia, bem como cessão de di
reitos a sua aquisi~o;

REF.: 6-1-5-165-00-03-'" REF.: 165-00-03-'"
III - vendas de com- III - vendas de combusti-

bustiveis liquidos e gasosos a veis liquidos e gasosos a vare-
varejo, exceto óleo diesel; jo;

EHENDA: 21'00269-2
IBERÊ FERREIRA PFL
Emenda supressiw
Dispositivos emendados: inciso III e § "g, do art. 185 e § lfg,
do art. 13, das disposições transitórias;
suprimam-se o inciso III e o § qg, do art. 165, e o § qg do
art. 13 Ato das Disposições Gerais e Transitórias, do Projeto
de Constituição <A>.

EHENDA: 21'01178-1
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL

Dê-se ao artigo 1611 a seguinte redação:
"Art. 10q. Compete aos Estados e ao Distrito Federal. ins

tituir impostos sobre:
I _ transmissão "causa-mortis" e doação, de quaisquer bens

ou direitos;
II _ operações relatiws à circulação de mercadorias e Q

pre~o de serviços de qualquer natureza;

I
o
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTlTUIH1'E

SECRETARIA GEHAL DA MESA

: I TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

.1 REF .: 6-1-S-1SS-00-03-J; (COnt.)

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

111 _ propriedade de veiculos automotores.
§ 1l! Relativ;;unente a bens imóveis e respectivos direitos o

imposto de que trata o inciso I compete aos Estado em que es
tiver situado o bem; relativ=ente a bens móveis, titulos e
créditos, o imposto compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arrendamento, ou tiver domicilio o doador. Nas
hipóteses de transmissão ou doação que envolv;;un residência,
domicilio, localização de bem ou processamento de inventário
no exterior, a competência para instiruir o tributo obedecerá
ao disposto em lei complementar.

§ 2l! As aliquotas do imposto de que trata o inciso I pode
rão ser progressivas e não excederão os limites estabelecidos
em resolução do Senado Federal, por iniciativa do Presidente
da Repúblicá ou de um terço dos Senadores.

§ 3l! O imposto de que trata o inciso 11 não será cumulati
vo, terá caráter seletivo, em :função d:a essencialidade dos
bens e serviços, e de le será abatido, em cada operação, o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou po outro Estado.
A isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário
da legislação, não implicará crédito de imposto para abatimen
to daquele devido nas operações seguintes e acarretará anula
ção do crédito de imposto relativo às operQÇÕes anteriores.

§ 4l! Em relação ao imposto de que trata o inciso 111, re
solução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da Re
pública ou de um terço dos Senadores, :fiRará as aliquotas
aplicáveis às operações interestaduais e de exportação, bem
como as aliquotas minimas nas operações internas.

§ Sl! Em relação às operações que destinem bens ou serviços
a consumidor :final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I _ a alíquota interestadual, quando o destinatário :for
contribuinte;

11 _ a aliquota interna, quando o destinatário não :for
contribuinte.

§ 6l! Na hipótese do inciso I do parágra:fo anterior, caberá
ao Estado em que se localize o destinatário o imposto corres
pondente à di:ferença entre a aliquota interna e a
interestadual.

§ '7l! O imposto de que trata o inciso 11 do caput deste
artigo:

I incidirá:
a) - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior

mesmo quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo
:fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no
exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço:

b) sobre operações que tenham sido iniciadas no exterior;
11 _ não incidirá:

o-o



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUI:NTE

SE~ETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-5-103-00-03~ (Con~.)

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

a) sobre operações que destinem ao ex1:erior serviços ou
produ~os indus'trializados, exclusive os semi-eJ.abor:ldos de:fi
nidos em lei complemen~ar;

b) sobre operações que destinem la ou'tros Es~os pe'tróleo,
lubri:fic:ani:cs e combus~iveis liquidos ou gasosos, e eDergila
elétric:a;

III Não compreenderá, elI\ sua base de cálculo, o IIlOnt:ante
do imposto sobre produtos indus'trializ:ldos, qu:ando Q operac;;.lo
realizada entre con'tribuintes e relatiVla la produto destin:ldo la
industrializa~o ou comcrcializ~, con:figure hip6tese de in
cidência dos dois impostos.

§ Oll À e:HccçQo dos impostos de que 1:rlatam o inciso Xl do
c:aput deste artigo, e os artigos 102, I e 11, Denhum ou'tro
'tributo incidirá sobre operações rellativas la prod~ ou ex
'tr~o, la importação ou exporta~, la cin:uJ.ac;;.Io, Q distribui
ção ou consUlllO de eDergila elé'tric:a, combustiveis, lubri:fic:an
tes e minerais do Pais.

§ 92 Cabe lã lei complementar, qu:anto ao :i.llIpos"to de que
'tra'ta o inciso II do c:aput deste artigo:

I de:finir seus contribuintes;
II-_dispor sobre os c:asos de substituição tribu1:h'ila;
III _ disciplinar o regime de compensação do imposto;
IV _ :fixar, para e:feito de sua cobranç;a e de:fini~ do es

tabelecimento responsável, o loc:al das operações relativas à
circulação de mercadorias e à prestação de serviços;

V _ prever os c:asos de manutenção de crédito, relatiVlalften
te lã remessa para ou'tro Estado e á exportação, parla o exte
rior, de serviços e de mercadorias;

VI _ estabelecer as hipóteses de conc:ess~ renovação de
isenções incentivos e bene:ficios :fisc:ais, por deliberação con
junta dos Estados e do Dis'trito Federal,

El1I consequência da nova redação do Art. 1814, supr:im:am-se
os incisos III e IV do Art. 10S, e os §§ I4S e SS do llleSIIlO ar
tigo, e dê-se nova redaçQo ao inciso IV do Art. 1a1:

"J\r~. 181 •••
IV _ 'trinta por cento do produto da arrec:adQÇão do importo

do Estado sobre operações relatiws ;- circulaçQo de merc:ado
rias e lã prestação de serviços de qualquer I\Q~".

EMENDA: 2P01616-2
OSMUNDO REBOUÇAS PHDB
Emenda supressiva

No Projeto de Constituição (A):
_ suprima-se o item 111 do art. ias
_ suprima-se o § I4g do art. 10S

I
~
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ASSEMBLÉIA NACIONlU. CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHEm'O

PROJETO DE CO~ITUIÇÃO

REF.: 6-1-S-16S-00-04~

IV - servic;:os de qual
quer na'ture.za. de:Einidos em lei
complemen'tar.

REF.: 6-1-S-10S-01-00~

§ 12 O impos'to de que
tra'ta o inciso I poderá ser
progressivo, nos 'termos de lei
municipal, de :forma a assegurar
o cumprimen'to da :função social
da propriedade.

REF.: 6-1-5-165-0Z-00-~

§ Z2 O impos'to de que
tra'ta o inciso II não incide
sobre a transmissão de bens ou
direi'tos incorporados ao patri
mônio de pessoa jurídica em re
alização de capi'tal. nem sobre
a transmissão de bens ou direi
'tos decorren'te de :fusão, incor
poração, cisão ou ex'tinção de
pessoa jurídica, salvo se, nes
ses casos, a a'tividade prepon
deran'te do adquiren'te :for o co
mércio desses bens ou direi'tos,
locação de bens imóveis ou ar
rendamen'to mercantil.

REF.: 6-1-S-18S-03-00-*
§ 32 o impos'to de que

tra'ta o inciso 11 compe'te ao
Hunicipio da situação do bem.

REF.: 6-1-5-165-04-00-~

§ 42 A compe'tência mu-

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 10S-00-04-~

IV - seJ:Vic;:os de qualquer
na1:ureza, não compreendidos no
inciso II do artigo 164, de:Ei
nidos em lei complcmen'tar.

REF.: 16S-01-00~

§ 12 IDÊNTICO

REF.: 165-0Z-00~

§ Z2 IDÊNTICO

REF.: 1a5-03-00~

§ 3!! IDÊNTICO

REF.: 16S-04-00-*
§ 42 IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00064-4
LUIZ MARQUES PFL
Emenda Modi:fica'tiv:a
Dispositivo Emendado: Artigo 165 do Proje'to de Consti'tuição

No Proje'to de Consti'tuição da Comissão de sis'tematização,
dê-se ao § 12 do Ar't. 16S a seguin'te redação:

"Ar"t" 105 " "• " - " " " ..
§ 12 _ O impos'to de que 'trata o I'tem I poderá ser progres

sivo no 'tempo, quando incidir sobre área urbana não edi:ficada
e não u'tilizada, de :forma que se assegure o cumprimen'to da
:função social da propriedade."

EMENDA: ZP01170-1

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETABIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇ1lHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

de que tratQ o inciso IJ: do caput deste

interlm, quando o destilmt:ilrio não :for

PFL
a seguinte redação:
aos Estados e QO Distrito FederQI ins-

nicipal para instituir e cobrar'------------------------------
o imposto mencionado no inciso
111 não exclui Q dos Es~dos

para instituir e cobrar, M
mesma operação, o imposto de
que trata o artigo 184, 11.

JOSÉ THOMAZ NONÔ
Dê-se ao artigo 184
"Art. 1814. Compete

tituir impostos sobre:
I _ transmissão "causa-mortis" e dOQÇáo, de quaisquer bens

ou direitos;
11 _ operações relativ:;\s il circulQÇão de mercadorias e il

prestação de serviços de qualquer 1mt\lrezQ;

111 _ propriedade de veículos automotores.
§ 19 Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos o

imposto de que trata o inciso I compete QOS Estado em que es
tiver situ..':ldo o bem; relativamente a bens móveis, títulos e
créditos, o imposto compete ao Estado onde se processar o
invent:ilrio ou arrendamento, ou tiver domicílio o doador. Nas
hipóteses de transmissão ou doação que envolvam residência,
domicílio, localização de bem ou processamento de invent:ilrio
no exterior, a competência para instiruir o tributo obedecerá
QO disposto em lei complementar.

§ 2g As alíquotas do imposto de que trata o inciso I pode
rão ser progressivas e não excederão os limites estabelecidos
em resolução do Senado FederQI, por iniciQtiva do Presidente
da República ou de um terço dos Senadores.

§ 3g O imposto de que trata o inciso 11 não será cumulQti
vo , terá caráter seletivo, em :função dQ essencialidade dos
bens e serviços, e de le será abatido, elII cada operação, o
montQnte cobrado ImS :anteriores pelo mesmo ou po outro Estado.
A isenção ou não-incidência, salvo determinQção em contr:ilrio
da legislação, não implicará crédito de imposto para Qbatimen
to daquele devido nas operações seguintes e acarretará :;mulQ
ção do crédito de imposto relativo iils operações anteriores.

§ LJg Em relação ao imposto de que trata o inciso III, re
solução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da Re
pública ou de um terço dos Selmdores, :fixará as alíquotas
aplicáveis às operações interestaduais e de expor"b:lção , belll
como as alíquotas mínimas MS operações interMs.

§ 5~ Em relação às operações que destinem bens ou serviços
a' consumidor :filml localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I _ a alíquota interestadual, quando o destilmt:ilrio :for
contribuinte;

11 _ a alíquota
contribuinte.

§ 6g Na hipótese do inciso I do parágra:fo anterior, caberá
QO Estado em que se localize o destilmt:ilrio o imposto corres
pondente à di:ferenc;:a entre Q alíquota interna e Q
interestadual.

§ ~ O imposto
Qrtigo:

I
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERJU. DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-5-165-04-00-* <COnt.)

•

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

I incidirá:
a)- sobre a entrada de mercadoria importada do exterior

mesmo quando se tratar de bem destinado a eonsumo ou ativo
:fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no
exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço:

b) sobre operações que tenham sido iniciadas no exterior ~

11 ~~o incidirá:
a) -sobre opexações que destinem ao exterior serviços ou

produtos industrializados, exclusive os semi-elaborados dc:fi
nidos em lei complementar~

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo,
lubri:ficantes e combustiveis liquidos ou gasosos, e energia
elétrica~ .

111 _ Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante
do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação
realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a
industrialização ou comercialização, con:figure hipótese de in
cidência dos dois impostos.

§ 62 À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do
caput deste ar'tigo, e os artigos 162, I e 11, nenhum outro
tributo incidirá sobre operações relativas a produção ou ex
tração, a importação ou exportação, a circulação, a distribui
ção ou consumo dé energia elétrica, combustivcis, lubri:fican
tes e minerais do Pais.

§ 92 Cabe à lei complementar, quanto ao imposto de que
trata o inciso 11 do caput deste artigo:

I dc:finir seus contribuintes~

11-_ dispor sobre os casos de substituição tributária~
111 _ disciplinar o regime de compensação do imposto;
IV _ :fixar, para c:feito de sua cobrança e dc:finição do es

tabelecimento responsável, o local das operações relativas à
circulação de mercadorias e à prestação de serviços;

V _ prever os casos de manutenção de crédito, relativamen
te à remessa para outro Estado e á exportação, para o exte
rior, de serviços e de mcrcadorias~

VI _ estabelecer as hipóteses de concessão renovação de
isenções incentivos e bene:ficios :fiscais, por deliberação con
junta dos Estados e do Distrito Federal,

Em consequência da nova redação do Art. 164, suprimam-se
os incisos 111 e IV do Art. 165, e os §§ 42 e 52 do mesmo ar
tigo, e dê-se nova redação ao inciso IV do Art. 167:

"Art. 167 •••
IV _ trinta por cento do produto da arrecadação do importo

do Estado sobre operações relativas à circulação de mercado
rias e à prestação de serviços de qualquer natureza".

-J
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITlp:HT&

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VJ: - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-5-185-0~-00-~ CCon't.>

EHENDAS DO CEHl'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMl::NDAS INDIVJ:DUAIS

EMENDA: 2P01616-2
OSMUNDO REBOuçAS PHDB
Emenda Supressivn

No P""Ojcto de COnsti'tuição CA):
_ SUprimQ-se o item 111 do art. 185
_ suprima-se o § 42 do ar't. 18S

REF.: 6-1-S-16S-05-00~

§ S2 cabe ià
C01tIplementar:

REF.: 10S-0S-00-~

lei I § S2 IDÊNTICO

REF.: 6-1-S-165-0S-01-~ IREF.: 185-0S-01~

, ' , I - :fixar as Ql:iquo'tQS I - IDÊNTICO

aáximas dos impostos de que -----------~-------------------
tra'tam os incisos 111 e IV;

REF.: 6-1-S-10S-0S-02~ IREF.: 10S-05-02~

II - excluir dQ inci- 11 - IDÊNTICO
dênciQ do imposto de que trata ------------------------------
o inciso IV exportações de ser-
viços para o exterior.

EMENDA: 2P0116S-9
SEVERO GOMES PMDB

Dispositivo emendado: ar't. 16S.
suprimQ-se do projeto o item 11 do § Sg do art. 10S.

EMENDA: 2P01922-6
HERMES ZANETI PMDB

SUprimir do Titulo VJ:. do capitulo I. SeçOO III. IV e V.
Ar't. 102. § ~ item II "não incidirá sobre produtos indus
trializados destinados ao exterior";

Do Art. 104. § 10, inciso 11. A. "sobre operações que des
tinem ao exterior produtos industrializados, exclusive os
semi-elaborados dc:Einidos em Lei COmplementar";

Do Art. 104. § 12. item V, "excluir dQ incidência do im
posto, nas exportações para o exterior, serviços e outros pro
dutos além dos mencionados no § 10. 11, "A";

Do Art. 18S. § S!!!. item II "excluir da incidência do im
posto de que trata o inciso IV exportQções de serviços parn o
exterior".

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECNETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-1-6-000-00-00-*
SEÇÃO VI
DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRI-
BUTÁRIAS
-------------------------------
REF.: 6-1-6-186-00-00-* REF.: 186-00-00-* EMENDA: 21'01470-4

Art. 186. Per'tencem Art. 186. IDÊNTICO MAURÍCIO NASSER PHDB
aos Estados e ao Distrito ------------------------------- Altera o art. 186.
Federal: "Art. 186. Pertenc:em aos Estados e ao Distrito Feder:u o
------------------------------- produto da arrecadação do imposto da união sobre rendas e pro-

ventos de qualquer na'ture7.a. incidente na :fonte. sobre rendi-
mentos pagos. a qualquer titulo. por eles. suas autal:'qUias e

- pelas :fundações que insti'tuirem e mantiverem."
--------------------------------------------------------------

REF.: 6-1-6-186-00-01-* REF.: 186-00-01-*- I - IDÊNTICO, I - o produto da arre-
cadação do imposto da União so- -------------------------------
bre ..renda e proventos de qual-
quer natureza. incidente na
:fonte sobre rendimentos p<lgoS.
a qualquer ti'tulo • por eles.
suas autarquias e pelas :funda-
ções que insti'tuirent e mantive-
rem;
-------------------------------
REF.: 6-1-6-186-00-02-* REF.: 186-00-02-*

II - vinte por cento II - IDÊNTICO
do produto da arrecadação do -------------------------------
imposto que a União instituir
no e>tercicio da competência que
lhe é atribuida pelo artigo
174.
-------------------------------
REF.: 6-1-6-186-00-03-* EMENDA: 2P01745-2
------------------------------- RUBEM MEDINA Pn.

Procedem-se as seguin'tes modidi:Eicações no Projeto de
Constituição <A> da Comissão de Sistematização:

I _ acrecen'te-se ao art. 1823 o inciso VIII. com a seguin-
te redação:

"VIII _ metais nobres e pedras preciosas."
II - acrescente-se ao art. 182 \ll\\ parágra:fo com :a segu:i.n'te

I
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-6-166-00-03-. <COnt.>

REF.: 6-1-6-167-00-00-*
II Art. 187. Per'tencelll
oos Hunicipios:

REF.: 6-1-6-167-00-01-*
I - o produto da arre

cadãlÇão do imposto da União so
bre renda e proventos de qual
quer nature:za, incidente na
:fonte sobre rendimentos pagos,
a qualquer titulo, por eles,
suas autarquias e pelas :fUnda
ções que instituirem e mantive
rem;

REF.: 6-1-6-167-00-02-'
11 - cinqüenta por

cento do produto da arrecadação
do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles
situOOos;

REF.: 6-1-6-167-00-03-*
111 - cinqüenta por

cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre a
propri,' dade de veiculas automo
tores licenciados em seus ter-

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 187-00-00-.
Art. 187. IDÊNTICO

REF.: 187-00-01-.
I - IDÊNTICO

REF.: 161-00-02-.
11 - IDÊNTICO

REF.: 181-00-03-.
111 - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS :INDIVIDUAIS

redação:
,,§ O :imposto de que trata o inciso VIII incidir~ uma única

vez sobre as operações de extrlaÇão. circulação ou consumo de
metais nobres e pedras preciosas. excluida a incidência sobre
elas de otros tributos."

111 ãlCrescente-se 00 art. 166 o inciso 111. com Q se-
guinte redação:

"111 _ sessenta por cento do produto de arrecadação do im
posto de que trata o inciso VIII do art. 182."

IV _ acrescente-se ao art. 187 um inciso com Q seguinte
redã\Ção.

"X _ trinta por cento do produto da arrecadãlÇão do imposto
de que trata o inciso VIII do art. 162."

I
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1ISSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

ritórios;

REF.: 6-1-6-1a'-OO-04~

IV - vinte e cinco por
cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre ope
rações relativas à circulação
de mercadorias e sobre presta
ção de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal
e de comunicação.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 18'-OO-04-~

IV - IDÊNTICO

----------------------------~--

EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00946-8
AIRTON SANDOVAL PHDB

O inciso IV do ARt. 18' do Projeto de Constituição rmssa Q

ter a seguinte redação:
Art. 10'
Inciso IV _ Vinte e cinco por cento do produto da QrreeQ

dação do Imposto do Estado sobre Operações relativas a circu
lação de Mercadorias .e sobre Prestações de serviços de Trans
portes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e ain
da. o Adicional sobre Imposto de Renda previsto no § 12 do Ar
tigo 184.

EMENDA: 2P011?8-1
JOsÉ THOMAZ NONÔ PFL

Dê-se ao Qrtigo 184 a seguinte redação:
"Art. 104. Compete aos Estados e ao Distrito Feder:al ins

tituir impostos sobre:
I transmissão "causa-mortis" e doação. de quaisquer bens

ou direitos;
II _ operações relativas à circulação de mercadorias e la

prestação de serviços de qualquer natureza;
III _ propriedade de veiculos automotores.
§ 1~ Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos o

imposto de que trata o inciso I compet'e aos Est'ado em que es
tiver situado o bem; relativament'e a bens móveis. titulos e
créditos. o imposto compete ao Estado onde se pzeceasae o
inventário ou arrendamento. ou tiver domicilio o doador. Nas
hipóteses de transmissão ou doação que envolvam residência.
domicilio. localização de bem ou processamento de inventário
no exterior. a competência PQra instiruir o tributo obedecerli
ao disposto em lei complementQr.

§ 2~ As aliquotas do imposto de que trata o inciso I pode
roo ser progressivas e não excederão os limites estabelecidos
em resolução do senado Federal. por iniciativa do Presidente
da República ou de um terço dos Senadores.

§ 32 O imposto de que trata o inciso II não serli c:umulati
ve , terli caráter seletivo. em :função da essencialidade dos
bens e serviços. e de le será abatido. em cada operação. o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou po outro Estado.
A isenção ou não-incidência. salvo determinação em contrário
da legislação. não implicará crédito de imposto para abatimen
to daquele devido nas operações seguintes e acarretará anula
ção do crédito de imposto relativo às operações :mteriores.

§ 4~ Em relação ao imposto de que trata o inciso III. re-
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ASSEHBt.ÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERl\L DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇlUIENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-6-187-00-0~~ <Cont.)

EMENDAS DO CEKfRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

solução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da Re
pública ou de um 'terço dos Senadores, :fixará as alíquotas
aplicáveis às operações interestaduais e de exportação, bem
como as alíquotas mínimas nas operações internas.

§ 5!! Em relação às operações que destinem bens ou serviços
ãI consumidor :final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I _ a alíquota interestadual, quando o destinatário :for
contribuinte~

II _ a ãllíquotãl interna, quando.o destinatário não :for
contribuinte.

§ 6l! Na hipótese do inciso I do parágra:fO anterior. caberá
ao Estado em que se localize o destinatário o imposto corres
pondente à di:EerellÇãl entre a alíquota interna e a
interestadual.

§ 7S O imposto de que trata o inciso II do caput deste
artigo:

I incidirá:
a)- sobre a entrada de mercadoria importadãl do exterior

mesmo quando se trãltar de bem destinado a consumo ou ativo
:fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no
exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço:

b) sobre operações que tenham sido iniciadas no exterior;
11 não incidirá:
a) -sobre operações que destine1ll ao exterior serviços ou

produtos industrializados, exclusive os semi-elaborados de:Ei
nidos e1II lei complementar;

b) sobre operações que destine1ll a outros Estados petróleo,
lubri:ficantes e combustíveis líquidos ou gasosos, e energiãl
elétrica;

111 _ Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante
do imposto sobre produtos industrializados, quando ãI operação
realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a
industrialização ou comercialização. con:Eigure hipótese de in
cidência dos dois impostos.

§ 82 À exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do
caput deste artigo, e os artigos 182, I e 11 , nenhum outro
tributo incidirá sobre operações relativas a produção ou ex
tração. a importação ou exportàção, a circulação, Q distribui
ção ou consumo de energia elétrica. combustíveis, lubri:fican
tes e minerais do Pais.

§ 92 cabe à lei complementar. quanto ao imposto de que
trata o inciso II do caput deste artigo:

I de:Einir seus contribuintes ~

II-_dispor sobre os casos de substituição tributária;
111 _ disciplinar o regime de compensação do imposto~

IV _ :fixar, para e:Eeito de sua cobrallÇãl e de:Einição do es-

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTlTUIHrE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇl\HENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-6-167-00-0q~ <COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

tabelecimento responsável, o local das operações relativa.s à
circulac;;ao de mercadorias e à prestação de serviços;

V _ prever os casos de manutenção de crédito, relativamen
te à remessa para outro Estado e á expor"tãlção, para o exte
rior, de serviços e de mercadorias;

VI _ estabelecer as hipóteses de concessão renovação de
isenções incentivos e bene:ficios :fiscais, por deliberã\Ção con
junta dos Estados e do Distrito Federal,

Em consequêneda da nov;;a redação do Art. 16Q. suprimam-se
os incisos 111 e IV do Art. 185, e os §§ qg e sg do meSll\O ar
tigo. e dê-se nova redação :ao inciso IV do Art. 187:

"Art. 167 •••
IV _ trinta por cento do produto da arrecadação do importo

do Estado sobre operações relativas à circulação de mercado
rias e à prestação de serviços de qualquer natureza".

EMENDA: 2P01617-1
OSMUNDO REBOuçAS PHDB

Emenda Substitutiva/Aditiva.
No Projeto de constituição <A>,
o art. 187-item IV passa a ter a seguinte redação:
IV _ Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do

imposto do Estado sobre operações relativ;;as à circulação de
mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte inte
restadual e intermunicipal e de comunicac;:ão, exceto o produto
desse imposto incidente nas operações de vendas a varejo de
combustiveis liquidos e gasosos.

Acrescente-se ao art. 187 o seguinte item:
art. 187- •••
V-cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto

de que trata o art. 16q-item rr , relativo a vendas a varejo de
combustiveis líquidos e gasosos.

EMENDA: 2P01989-7
lofALDECK ORNÉLAS PFL

Emenda: Modi:ficativa.
Dispositivo emendado: Artigo 287, item IV:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 167, ítem IV do Projeto

de COnstituição <A>:
Artigo 187 _ Pertencem aos Municipios:
IV _ Trinta por cento do produto da arrecadação do imposto

do Estado sobre operaçãoes relativas à circulação de mercado
rias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação.
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ASSDIBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-6-187-00-05-*

REF.: 6-1-6-187-00-99-*

REF.: 6-1-6-187-02-00-*

EMENDAS DO CENTRA0 EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00317-6
OSVALDO BENDER PUS

EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: 187
Acrescente-se m::lis Ult\ i'te1ll ao Art. 187 com la seguinte

redação:
V _ cinquenta por cento das arrecadações :feitas no 'te.rri

'tório do municipio. deduzidos os prêmios e demais encargos.
com a exploração de jogos na loteria :federal. estadual. loto.
loteria esportiva e outros que :forem regulamentados.

EMENDA: 2P01745-2
RUBEM MEDINA PFL

Procedem-se as seguintes IlIOdidi:ficações no Projeto de
constituição <A> da comissão de Sis'tem::ltização:

I _ acrecente-se ao art. 1823 o inciso VIII. com a seguin
te redação:

"VIII _ metais nobres e pedras preciosas."
11 _ acrescente-se ao art. 182 Ult\ parágra:fo com a seguinte

redação:
"§ O importo de que 'trata o inciso VIII incidirá uma única

vez sobre as operações de ex'trQÇão. circulQÇão ou conSUltlO de
metais nobres e pedras preciosas. excluida a incidência sobre
elas de otros tributos."

111 acrescente-se ao art. 186 o inciso 111. com a se-
guinte redação:

"111 _ sessenta por cento do produto de arrecadação do im
posto de que trata o inciso VIII do art. 182."

IV _ acrescente-se ao art. 187 Ult\ inciso com a seguinte
redação.

"X _ trinta por cento do produto da arrecadação do imposto
de que trata o inciso VIII do art. 182."

EMENDA: 2P00108-2
MÁRIO ASSAD PFL

Acrescente-se. ao art. 187 do Projeto de constituição da
COmissão de sist=tização. o seguinte § 2~. renumerando-se o
atual parágra:fo único para § 172:

"Art. 107.
§ ~ N:;\s regiõcs produtoras de ca:fé. 'trinta por cento do

valor das parcelas destinadas aos seus Hunicipios na :fOrm::l do
parágra:fo anterior serão retidas e imedia"taJjtente aplicadas no
estimulo e em projetos de in:fraestru'tura. :financiamento da
produç:i';io e desenvolvimento em geral. da ca:feicul'tura."

I
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ASSElffiLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇJUlENTO

PFL
único. I e II. do art. 167 passa a 'ter a se-

PROJETO DE: CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-6-167-0Z-00-* <Cont.>

REF.: 6-1-6-167-99-00-*
Par<Ígrél:fo único. As

parcelas de receita per'tencen
tes aos Municípios. mencionadas
no inciso IV deste artigo. se
rão creditadas conforme os se
~~intes critérios:

REF.: 6-1-6-187-99-01-*
I - três quar'tos. no

mínimo. na proporção do valor
adicio~~do nas operações rela
tivas à circulação de mercado
rias e nas prestações de servi
ços, realiz2das em seus 'terri
tórios;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 167-99-00~

Parágra:fo único. IDÊNTICO

REF.: 16'-99-01~

I - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00341-9
TELMO KIRST PDS

"Concede aos Municipios percentagem do imposto sobre a
Propriedade de Veiculas Automotores."

Acrescentem-se ao art. 164. § 12. e ao art. 167. § zs ,
passando o atual parágra:E'o único a § 19 • com as seguintes
redações:

"Art. 164.

§ 13. Do produto de que trata o inciso III cinquenta por
cento pertencerão aos Estados e cinquenta por cento ao Munici
pio onde houver sido licenciado o veiculo automotor; a parcela
pertencente ao Estado será por este diretamente depositado em
conta vinculada ao respectivo Departamento de Estradas de
Rodagem."

"Art. 167.

§ 19

§ 2g A parcela da receita pertencente aos Municipios. men
cionada no inciso III. deste artigo. será creditada em conta
especial. aberta em estabelecimento o:ficial de crédito. na
:forma e nos prazos estabelecidos em lei :federal."

EMENDA: 2P01363-0
JOSÉ MOURA

O parágra:fo
guin'te redação:

"Art. 167.
Parágra:fo único _ As parcelas de receita per'tecentes aos

Municípios. mencionadas no inciso IV deste artigo. serão cre
di'tadas de acordo com o que dispuser a Constituição Es'tadual.'

I
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ASSE1'IBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-G-187-99-02~

II - até \Il1\ quarto, de
acordo com o que dispuser lei
estadual.

REF.: 6-1-6-188-00-00-*
Art. 188. - A união

entl:egará:

EMENDAS DO <:Em"RÃO

REF.: 187-99-02-~

II - IDÊNTICO

REF.: 188-00-00-~

Art. 188. IDÊNTICO •

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P0129G-5
MUSSA DEMES PFL

Altera a redação do artigo 188.
Art. 108. Do produto da arrecadação dos impostos de sua

competência, bem como da contribuição para o Fundo de Investi
mento Social FINSOCIAL, a União entregará:

I 16,5% <dezesseis e meio por cento> ao Fundo de parti-
cipação-dos Estados, do Distrito Federal e Territórios;

II 17,5% <dezessete e meio por cento> ao Fundo de Parti-
cipação-dos Municípios;

III _ Dois e meio por cento, para aplicação em programas
de :financironento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordes
te e centro-Oeste, através de suas instituições :financeiras
o:ficiais, de acordo com os planos regionais de desenvolvimen
to, na :forma que a lei estabelecer.

IV _ Hunt inteiro e cinco décimos por cento ao Fundo para
compensação por Exportações, destinados aos Estados e ao Dis
trito Feder:ü, proporcionalmente ao valor das respecti~s ex
portações de produtos industrializados.

§ 1~ Para e:feito de cálculo da entl:ega a ser e:fetuada de
acordo com o previsto neste artigo, excluir-se-á parcela da
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natu
reza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do disposto nos artigos 186, I e 187, I;

§ 2~ A nenh= unidade :federada poderá ser destinada par
cela superior a 20K <vinte por cento) do montante a que se re
:fere o inciso IV des'tc artigo, devendo o eventual excedente
ser distribuido entre os demais participantes, mantido, em re
lação a estes, o critério de partilha ali estabelecido.

§ 3~ Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vin
te e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do
inciso IV des'tc artigo, observados os critérios estabelecidos
no artigo 187, parágra:fo único.

§ 4~ O disposto neste artigo aplica-se também ao produto
da arrecadação dos impostos que a União instituir no exercício
da competência que lhe é atribuída pelo artigo 174.

EMENDA: 2P01572-7
.l\RTENlR NEllNER PDS
Altera Q redação do art. 108.
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITqItn'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

I /-

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-6-100-00-00~ <COnt.>

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Art. 1ee. Do produto da arrecadação dos impostos de sua
competência. bem como da contribuição para o Fundo de Investi
mentos Social - FINSOCIAL. a União entregará:

I - Quatorze por cento. ao Fundo de Particapação dos esta
dos. Distrito Fedral e Territórios;

11 - Quinze por cento. ao Fundo de participação dos Muni
cipios;

III - Dois e meio por cento. para aplicação em programas
de :financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte. Nordes
te e <:entro-Oeste. através de suas instituições :financeiras
o:ficiais. de acordo com os planos regionais de desenvolvimen
to. na :forma que a lei estabelcer.

IV - Hum inteiro e cinco décimos por cento ao Fundo para
COmpensação por Exportações. destinados aos Estados e ao Dis
trito Federal. proporcionalmente ao valor das respectivas ex
portações de produtos industrializados.

§ 1!l Para e:Eei"to de cálculo da entrega a ser e:fe1:uada de
acordo com o previsto neste art.. exc1uir-se-ão:

a> a parcela da arrecadação do imposto de renda e proven
tos de qualquer natureza. pertencente a Estado. Distrito Fede
ral e MUnicipios. nos termos do di~posto nos artigos 106. I e
187. I;

b> a parcela correspondente QS despesas decorrentes da Ad
ministração Tributárias. as quias não poderão. em qualquer hi
pótese. superar a 2% <dois por cento> do montante da arrecada
ção desses impostos.

§ 22 A nenhwna unidade :federada poderá ser destinada par
cala suerior a 20% <vinte por cento> do montante a que se re
:fere o inciso IV deste art.. devendo o eventual exedente ser
distribuido entre os demais participantes. mantidos. em lac;:ão
a este. o critério de partilha ali estabelecido.

§ 3!l Os estados entegrarão aos respectivos Municipios vin
te e cinco por cento dos recuros que receberem nos termos do
inciso IV deste art •• observados os critérios estabelecidos no
art. 107. parágra:fo único.

§ 4!l O disposto neste art. aplica-se também ao produto da
arrecadação dos impostos que a União instituir no exercicio da
competência que lhe é atribuida pelo art. 174.

EMENDA: 2P01792-4
JOSÉ LOURENÇO PFL

Acrescentem-se ao art. 102 do· Projeto os incisos VIII e IX
e ao 100 os incisos 111. IV e V e §§ 4 e S. suprimindo-se. em
consequência. a alinea "b" do item 11. do § 10. e o § 11 do
art. 104. e altere-se a redação do inciso IV do art. 196 na
:forma abaixo:

Art. 102 _ COmpete Q união impostos sobre:

I
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇJUlENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-6-1ee-OO-oo~ <COnt.>

REF.: 6-1-6-100-00-00-;a

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

VIII _ Produç.;ío, import~, circulação, dis~ibuiç.ão ou
consumo de lubri:ficantes e combustiveis liquidos ou ~sosos e
de energia elé~rica, imposto que incidirá uma só vez sobre
qualquer dessas operações, excluída ;a incidência de ou~ tti
bu~o sobre elas:

IX _;a extração, a circulação, a distribuição, a expor'ta
ção ou o consumo dos minerais do Pais enumerados em lei, im
posto que incidirá uma só vez sobre qualquer dessas operações,
observado o dispos~o no :final do item anterior;

Art. 1eo _ A União entregará:

111 _ aos Es~ados, Dis~i~ Federal, Municipios e Terri~ó

rios seaserrta por cento do produ~o da arrecadação do impos~

sobre lubri:fican~es e combus~iveis liquidos ou gasosos mencio
nado no i~em VIII do ::lr~. 10Z, bem como dos adiciolmis e de
mais gravames :federais inciden~es sobre os re:feridos produ~os:

IV _ aos Es~ados, Dis~i~o Federal, Municipios e Terri~ó-

rios oi~en~a por cen'to do produ~o da arrecadação do impos~ I 00

sobre energia elé~rica menciolmdo no i~em VIII do ar~. 10Z: e .j:::o.

V _ aos Es~dos, Dis~i~o Federal, Municípios os itens
111, IV e V será e:Ee~a nos ~ermos dél lei complemen~ar, que
poderá dispor sobre a :forma e os :fis da aplicação, e
es~abelecerá os cri~érios da di~ribuição proporcionais à su
per:Eicie, população, produção e COI\SUl1lO, adicionando-se, quan
do couber, quo'ra compensa~ória da:Srea inundada pelos
reserva~órios.n

§ 5 _ As indús~ias consumidoras de minerais do Pais pode
rão aba~er o impos~o a que se re:fere o item IX do ::lrtigo 10Z
do impos~o sobre a circulação de mercadorias e do imposto so
bre produtos indus~ializados, na proporção de noventa por
cento e dez por cento, respectivamente.

Art. 196 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV _ A vinculação de recei~a de impos~s a órgão, :fundo ou

despesa, ressalvados o imposto mencionado nos incisos VIII e
IX do artigo 10Z, a rep~ição do produto da arrecadação dos
impos~os a que se re:ferem os ::lrtigos 187 e 180, a destinação
de recursos parél manu~enção e desenvolvimento do ensino, como
determinado pelo ar~igo Z4S, e a pres~ação de garan~ias as o
perações de crédito por an~ecipação de receita à que se re:Eere
o ~igo 194, § 6,1.

EMENDA: ZP01703-7
SÉRGIO BRITO PFL

Procedam-se, nos textos d art. 100, inciso I, do Projeto
de COnstituição da COmissão de Sis~amatização e do ~. 13, §



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-1-6-188-00-00-a <COnt.>

REF.: 6-1-6-108-00-01-*
I - do produto da ar

reCéldação dos impostos sobre

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 1ee-00-01~

I - IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

12 inciso 11, do respectivo Ato das Disposições constitucio
nais Gerais e Transitóriais, as alterações que seguem:

<PROJETO DE CONSTITUIÇÃO>
"Art. 188. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializa
dos, sessenta e três por cento, na seguinte :forma:

a> vinte por cento ao Fundo de participação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios;

b> quarenta por cento ao Fundo de Participação dos Municí
pios;

c> 'três por cento, para apliCâlÇão em progr:;unas de :finan
ciamento, ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e
centro-Oeste, através de suas instituições :financeiras de
caráter regional, de acordo com os palanos regionais de desen
volvimento, na :forma que a lei estabelecer;

."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."
<Ato das Disposições constituicionais Gerais e Transitóri

ais>
"Art.. 13 - " " ..
§ 12 - .•.•.••...•••..••.•.•••••••••••.••••.•••••••••.•••••
II - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Es

tados, do Distrito Federal e dos Territórios e ao Fundo de
Participação dos Municípios, que observarão as seguintes
determinações:

a> a partir da promulgação da COnstituição, plicar-se-ã,
respectivamente, os percentuais de dezoito por cento e de vin
te e três por cento, calculados sobre o produto da arrecadação
dos impostos referidos nos incisos 111 e IV do art. 18Z, man
tidos os atuais critérios de rateio a té a entrada em vigor da
lei complementar a se refere o art. 190. inciso lI;

d> o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Territórios será elevado de
um ponto percentual por exercício :financeiro, a partir de
1989, até atingir o pencetual estabelecido no art. 188, I ,
na";

c) o pertual relativo ao Fundo de Participação dos Municí
pios. a partir de 1989. inclusive. será elevado de três pontos
percentuais por exercício. até 1993, inclusive, passando ao
percentual estabelecido no art. 188. I, "b", a partir do ini
cio do exercício de 1994.

EMENDA: ZP00971-9
MÁRCIO LACERDA PMDB

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1BB do Proje-

~
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SECRETARIA GERAL DA IlESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAHENTO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

renda e proventos de qualquer
naiureza e sobre produtos in
dustrializados. quaren't:i e sete
por cento. na seguinte :forma:

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

to de Constituição <A):
"Art. 108 _ A Uniliío entregará:
I _ do produto da ;arrecadação dos impostos sobre Q rendia e

proventos de qualquer natureza. sobre produtos industrializa
dos e sobre operações de crédito, cambio e seguro ou relativas
la titulos ou valores mobiliários, quarenta e sete por cento,
na seguinte :forma:

Q.) " ••••••••••••••••••

b)

c)

XI

§ 1~

§ 22

§~

EMENDA: 2P01258-2
FERNANDO CUNHA PHDB

Proceda-se, no texto do lart. 188 do Projeto de Constitui
ção da Comissliío de sistematização, às seguintes alterações:

"Art. 188. A União entregará:
I _ Do produto da ;arrecadação dos impostos sobre a renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializla
dos, quarentla e oito por cento, na seguinte :forma:

d) um por cento ao Fundo Rodoviário Nacional.

§ 42 Os recursos do :fundo de que tratQ o i"tem I, lalínea
"d" serão laplicados em::lusivamente na construç:;ío e na m;anuten
ção de estrladas e serão distribuídos na :forma que Q lei regu
IQll\ent;ar

I
~

I

REF.: 6-1-6-188-00-01-a REF.: 180-00-01-a
la) vinte e um inteiros la) vinte e \D\l inteiros e

e cinco décimos por cento ao cinco décimos por cento ao Fun
Fundo de Participação dos Es't:i- do de Participação dos Estlados,
dos, do Distrito Federal e dos do Distrito FederQl. dos Terri-
Territórios; tórios;

.r

EMENDA: 2P01?40-1
IBSEN PINHEIRO PHDB

Procedem-se, no Projeto de Constituição <A), da Comissão
de sistemlatização, as seguintes alter~:

I _ dê-se à letrla "a" do inciso I do art. 188 Q. seguinte
redQçOO:

10\) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento, QO Fundo
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REF.: 6-1-6-166-00-01-a <Cont.>

REF.: 6-1-6-166-00-01-b
b> vinte e dois intei

ros e cinco décimos por cen"to
ãIO Fundo de P=ticipação dos
Municípios;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 160-00-01-b
b> vinte e dois inteiros e

cinco décimos por cento ao Fun
do de P=ticipação dos Municí
pios;

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

de P=ticipação dos Estados e do Distrito Federal;"
11 em eonsequênedn , dê-se ao inciso 11 do § 1l! do =t.

13 do Atõ das Disposições Gerais e Transitórias a seguinte
redação:

"11 _ às normas relativas ao Fundo de p=ticipação dos Es
tados e do Distrito Federal e ao Fundo de P=ticipação dos Mu
nicipios, que observarão as seguintes determinações: •••

REF.: 6-1-6-100-00-01-c REF.: 160-00-01-c
c> "três por cento, c> "três por cento, p=a a-

pàra aplicação em programas de plicação de :financiamen"to ao
:financiamen"to, ãIO setor produ- se"tor produtivo das Regiões
tlvo das Regiões Norte, Nordes- Nor"te, Nordeste e centro-Oes"te,
"té e cen"tro-oeste, através de através de suas instituições
suas instituições :financeiras :financeiras de c=á"ter regio
de c=áter regional, de acordo naã , de acordo com os planos
com os planos regionais de de- regionais de desenvolvimento,
senvolvimento, na :forma que a na :forma que a lei estabelecer.

lei estabelecer' -------------------------------, '

EMENDA: 2P0041Z-1
HAURO BENEVIDES PHDB

Emenda Modi:ficativa
Dispositivo Eltlendado: Artigo 166, inciso I, letra "c".
Dê-se à letra "c", do incio I, do ="tigo 106 do proje"to de

Constituição da Corniss:'ío de Sis"tematização, Q seguinte
redação.

Art,. 188 _ .. ,. ..
I _ " ..
,a) ..

b) ..
c> três por cento, paza aplicaç:'ío em programas de :financiamen
to p=a o desenvolvimento das Regiões Norte, Nordes"te e
centro-oeste, através de suas instituições :financeiras de
c=áter regional, de acordo com os planos regionais de desen
volvimento, na :forma que Q lei estabelecer;

EMENDA: 2P011ZS-0
OSNALDO ALMEIDA PL

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se a eJq)re5são "Norte-Fluminense" ao =tigo

166, inciso I, alínea C. que passa a ter a seguinte redação:
"c - três por cento, p=a aplicação em progrmas de :finan

ciamento, ao se"tor produtivo das Regiões Norte, Nordeste,
centro-Oeste e Norte-Fluminense, através de suas instituições
:financeiras de c=áter regional, de acordo com os planos re
gionais de desenvolvimento, na :forma que a lei estabelecer."

I
00
-J

I

EMENDA: 2P0149Z-S
JOSÉ MELO PHDB
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REF.: ó-1-6-166-00-01-c (Cont.>

REF.: 6-1-6-100-00-01-d

EHlrnDAS DO <:DlTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Emenda llIOdi:ficativa Titulo V capi'tulo I Seção VI.
Dê-se QO item C do inciso I do art. 100. a seguinte

redação:
C> - três por cento. QO FUndo Especial para aplicação nos

Estados do Norte. Nordeste e centro-<>este na :forma que a lei
estabelecer.

EMENDA: ZP01101-Z
EDIVALDO MOTTA PMDB
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Letra d. Art. 100.
O Art. 100. do Projeto de Constituição do Relator Bernardo ca
bral. passa lil contar com a letrlil d , com o seguinte texto:
lil>
Art. 100 •••
a>
b>
c)
d) - Dois por cento. parlil apliCQÇão em programas de apoio às
popullilÇÕes da regiFiío Nordeste. durante a ocorrêncilil de :Een8me
nos climáticos e naturlilis. conforme os planos de lilpoio que a
lei complementar estabelecer.

I
00
00

I

RF~.: 6-1-6-100-00-0Z~ REF.: 100-00-02-*
II - do produto da lar- II - do produto da larreCla-

recadação do imposto sobre pro- dação do imposto sobre produtos
dutos industrializados. dez por industrializados. dez por cento
cento :;lOS Estooos e QO Distrito QOS Estados e QO Distrito Fede
Federal, proporcionalmente ao ral e um por cento aos Hunici
valor das respectivas eRPorta- pios por'tuários. proporcional-
ções de produtos mente QO valor das respectivas
indus~rializados. exportações de produtos

------------------------------- industrializados.

EMENDA: ZPOOS60-0
ASDRUBAL BENTES PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao incico II do lilrt. 100 lil seguinte redação:
Art.. ias - " ..
I - li " ..

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produto
industrializados. dez por cento aos Estados. Distrito Federal
e Territórios. proporcionalmente ao valor dlilS respectivas ex
portãções e ao saldo de sua balança comercial com o Exterior.

EMENDA: ZP0061Z-4
DIONÍSIO HAGE PFL

Emenda Modi:fiClativa
Dê-se ao inciso II do art. 100 a seguinte redação:
Art. 1ao _ +list;.
I - li ..

II - do produto dã! arrecadaçáodo imposto sobre produtos
industriã!lizados. dez por cento aos Estado. Distrito Federal e
Territórios. proporcionado ae valor das respectivas exporta
ções e ao saldo de sua balã!nça comercial com o Exterior.
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REF.: 6-1-6-1ee-OO-02~<Cont.>

REF.: 6-1-6-1eO-OO-03~

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01404-6
JAYME SANTANA PFL

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se QO inciso II do art. 100 a seguinte red:ação:
Art. iaS _ .
I lO ..

II- _ ddo produto da arrecadção do imposto sobre produtos
industrializados, dez por cento QOS Estados, Distrito Federal
e Territórios, proporcionalmente ao valor das respectivas ex
portaçõcs e ao saldo de sua balança comercial com o Exterior.

EMENDA: ZP01117-9
CHRISTOVAH CltIARADIA PFL

Imposto único sobre energia elétrica
Emcnda aditiv:a
Acrescentc-se ao artigo '102, titulo VII, capitulo I, do

Sistema Tributário, seção III, o item VJ:II, com a seguinte
red:ação:

"Art.. 102 ..
VIII _ "geração, importação, transmissQo, distribuição o

uconsumo de energia elétrica, imposto que incidirá uma só ~
sobre qualquer dessas operações excluida a incidência de outro
tributo sobre elas." Acrescente-se oa artigo 100, o item 111,
com a seguinte redação:

"III _ do produto da :arrecadação do imposto único sobre
energia elé.trica, oitenta por cento aos Estados, Distrito Fe
deral e Municipios.

Acrescente-se, ao mesmo artigo '100, o § lf2, com a seguinte
redação:

,,§ 42 _ A entrega dos recursos de que trata o item III
será e:fetu:ada nos termos da lei complementar, que poderá dis
por sobre a :forma e so :fins da aplicação, e estabelecerá os
critérios da distribuição proporcional à super:ficie, popula
ção , produção e consumo, adicionando-se, qunado couber, quota
compensatória a área inundada pelos reservatórios."

Altere-se o item IV, do artigo 196 que passará a ter a se
guinte redação:

.,Ar'"t.. 196 " " li

IV Vinculação de receita de impostos a órgão, :fundo ou
despesa,-ressalvados o imposto menciOna0 no inciso VIII do ar
tigo 10Z, a repartição do produto da arrecadação dos impostos
a que se re:fe.rem os artigos 107 e 100, a destinação dos recur
sos par:a maunetenção e desenvolvimento do ensino, como deter
minado pelo artigo Z45, e :a prestação de garantias às opera
ções de crédito por antecipação de receita a que se re:fcre o
artigo 194, § 62, I; .

I
00
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I
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REF.: 6-1-6-100-00-03~ <COnt.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Exclua-se, em consequência, a
elétrica" do Artigo 104, § 10, lI, b,
artigo.

expressão "c eneJ:'Qia
e do § 11 do mesmo

REF.: ú-1-6-100-01-00-* IREF.: 100-01-00~

§ 19 Para e:feito de § 12 IDÊNTICO

cálculo da cntrega a ser e:fe- -------------------------------
tuada de acordo com o previsto
no inciso I , eRcluir-se-á a

. p<Jrcela da arrecadação do im
posto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente
a Estados, Distrito Federal e
Municipios, nos termos do dis
posto nos artigos 106 e 107, I.

REF.: 6-1-6-100-0Z-00~ IREF.: 100-0Z-00~

§ zs A nenhuma unidade § zg IDÊNTICO
xcderada poderá ser destinada ------------------------------
parcela superior a vinte por
cento do montante a que se re-
xere o inciso 11 deste artigo,
dcvendo o cventual excedente
ser distribuido entre os demais
participantes, IlItlntido, em re-
lação a eases , o critério de
partillla ali estabelecido.

REF.: 6-1-6-100-03-00-* IREF.: 108-03-00~

§ 3g Os Estados entre- § 3g IDÊNTICO
IV •• ,

garao aos respectivos Mun1C1- -------------------------------
pios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos
termos do inciso II deste arti
go, observados os critérios es
tabelecidos no artigo 187,
parágraXo único, I e lI.

EMENDA: 2P010Z6-1
JOAQUIM FRANCISCO PFL

Emcnda:
a) Acrescente-se, QO Art. 100, o § 19, renunterando-se a

tual § 19 e seguintes:
"Art. 188 ••••••
§ 19 _ Os critérios de rateio dos xundos de que tratam as

alineas "a" e "b" do inciso I deste artigo terão por base a
população, o inverso da renda per-capita e a área das entida
des participantes, observada ponderação e procedilllCntos xiXQ
dos em lei complementar."

b) Em consequência da nova redação do Art. 180, dê-se nova
redação do inciso II do Art. 190.

"Art. 190 ••••
II _ estabelecer normas sobre a entrega de recursos de que

trata o Art. 188."

I
~

I
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REF.: 6-1-6-188-04-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2POOSS6-0
TEOTÔNIO VILELA FILHO

Acrescente-se ao
seguinte:

PMDB
artigo 188 do Projeto de constituição. o

REF.: 6-1-6-188-99-00-*

REF.: 6-1-6-189-00-00-* REF.: 189-00-00-*
Art. 189. É vedada Art. 189. É vedada a reten-

qualquer condição ou restrição ção ou qualquer restrição à en
à entrega e ao emprego dos re- t:rega e ao emprego dos recursos
cursos atribuidos. nesta seção. atribuidos. nesta seção. a Es
a Estados. ao Distrito Federal tados. ao Distrito Federal e a
e a Municipios. neles compreen- Municipios. neles compreen<:1idos
didos adicionais e acréscimos adicionais e acréscimos relati-
relativos a impostos. vos a impostos.

§ llg - Dos recursos a que se re:Eere a letra "c". do iten
I. destinados ao Nordeste. 50% <cinquenta por cento> serão a
plicados na região semi-árida do Poligono das Secas. em pro
grQl\\QS de preparação da região para a convivência com a seca.

EMENDA: 2P01294-9
BENITO GAMA PFL

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 108 o seguinte par~gra:Eo:

"Dos impostos arrecadados pela União. serão deduzidas as
despesas decorrentes da Administração Tributária. que não po
derão. em qualquer hipótese. ultrapassar a 2% <dois por cento>
do montante da arrecadação desses impostos. antes de detuada
a partilha prevista neste artigo."

I
\O.......

I

REF.: 6-1-6-189-02-00-* I I IEMENDA: 2P00083-S
------------------------------- RONALDO ~VALHO PMDB

Emen<:1a Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 189
Acrescente-se o parágra:Eo 2g ao Art:. 189.
§ 2g A união e os Estados repassarão automaticamente no

ato do recolhimento as parcelas dos impostos xederais e esta
duais devidos aos municipios.

REF.: 6-1-6-189-99-00-*
Pdrágra:Eo único. O

disposto neste artigo não impe-

REF.: 189-99-00-*
Parágra:Eo único. IDÊNTICO

EMENDA: 2P01391-1
OSMAR LEITÃO

SUprimir o parágra:Eo
PFL

único do artigo 189 do Projeto de
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de a união de condicionar a en- Consti'tuição.
tre.ga de recursos a Es'tados, --------------------------------------------------------------
Distrito Federal e Hunicipios,
ao pagamento de seus créditos
em relação a essas pessoas ju-
ridicas e respectivas entidades
da administração indireta.
-------------------------------
REF.: 6-1-6-190-00-00-* REF.: 190-00-00~

Art. 190. cabe à lei Art. 190. IDÊNTICO
complementar: -------------------------------
-------------------------------
REF.: 6-1-6-190-00-01-* REF.: 190-00-01~

I - definir valor adi- I - IDÊNTICO
cionado para :fins do disposto -------------------------------
no artigo 107, parág:ra:fo único,
I;
-------------------------------
REF.: 6-1-6-190-00-02-* REF.: 190-00-02-*

II - estabelecer nor- :tI - IDÊNTICO
mas sobre a entrega dos recur- -------------------------------
sos de que trata o artigo 100,
especialmente sobre os cri'té-
rios de ra'teio dos :fundos pre-
vistos no seu inciso I, obje'ti-
vando promover o equilibrio
sócio-econômico entre. Estados e
entre Municipios;
-------------------------------
REF.: 6-1-6-190-00-03-* REF.: 190-00-03~

III - dispor sobre o III - IDÊNTICO
acompanhamento, pelos -------------------------------
benc:ficiários, do cálculo das
quo"tas e da liberação das par-
ticipações previstas nos arti-
gos 106, 187 e 188.
-------------------------------
REF.: 6-1-6-190-00-04~ EMENDA: ZP01561-1
------------------------------- IVO CERSÓSIMO PHDB

Acrescen"te-se ao art. 190 do projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização o seguinte inciso:

Inciso •••

I
s
I
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REF.: b-1-6-190-00-04~ <COnt.>

REF.: 6-1-6-190-99-00-*
Parágra:fo único. O

Tribunal de COntas da União
efetuará o cálculo das quotas
referentes aos :fundos de parti
cipac?o referidos no inciso lI.

REF.: 6-1-6-191-00-00-.
Art. 191. A União, os

Estados, o Distrito Federal e
os MUnicípios divulgarão, até o
ú:ltilt\O dia do mês subseqüente
ao da arrecadação, os montantes
de cada um dos tributos arreca
dados, bem como os recursos re
cebidos, os valores entregues e
a entregar, de origem
tribut<íria, e a expressão numé
rica dos critérios de rateio.

REF.: 6-1-6-191-99-00-*
Parágra:fo único. Os

dados divulgados pela União se
rão discriminados por Estado e
por MUnicípio~ os dos Estados,
por MUnicípio.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 190-99-00-.
parágrafo único. IDÊNTICO

REF.: 191-00-00-.
Art. 191. IDÊNTICO

REF.: 191-99-00~

Parágra:fo único. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Destinar dez por cento da receita anual do sistema Finan
ceiro Habitacional a construção de moradia para :família de
baixa renda.

I
\O
W
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REF.: 6-1-6-999-00-0Z-* EMENDA: 2P01469-1
HAURÍCIO NASSER

Acrescenta um
VI •

PliDB
artigo na seção VI do capítulo I do Título

Ar"\:. Do montante de recursos a ser entregue de QCOrdo com
o disposto nos artigos 166, item lI, 167, itens lI, 111 e IV,
de 100, itens I e 11, os Estados e a união poderão deduzir,
previamente, o valor das despesas necessárias para o custeio
dos respectivos serviços de lançamento e arrecadação.

Parágra:fo único. A dedução prevista neste artigo não
poderá exceder a dois por cento do montante de recursos a ser
entregue pela União e pelos Estados.
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TÍTULO VI, CAPÍTULO I, DO SISTEHA TRIBUTÁRIO
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REF.: 6-1-9-999-00-00-~

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2POOOOZ-O
FAUSTO FERmNDES
EMENDA ADITIVA,
(ONDE COUBER)

Art. Em tudo que interessar à Fazenda Nacional, a Qutori
dade :fiscal, nas áreas de SUQ jurisdiçOO e competência, tem
precedênci::l sobre QS demlõlis.

§ único _ A prccedênciQ de que trQ'ta este artigo implica
que as Qutoridades :fiscais poderão requisitar o auxilio da
:força pública :federQl, estadUQl ou municip:;al, e reciprocamen
te, quando vitim:~s de embaraço ou des:;acato no exercício de
SUQs :funções, ou quando necess:iario lá e:fetivação de medid:;a pre
vista na legislação tribut:iaria, ainda que não se con:figure
:fato dc:finido em lei como crime ou contravenção.

EMENDA: 2P01431-3
IRAJÁ RODRIGUES PtlDB

Incluam-se onde couberem, no Título vr , capítulo I _ Do
sistemlõl Tribut:iario Nacional _ no projeto de ConstituiçOO, os
dispositivos Q seguir transcritos, suprimindo-se os
incompatíveis:

Art. O Sistema Tributário Nacional compor-se-á dos seguin
tes impostos:

I _ Imposto Sobre Q Renda;
II _ Imposto Seletivo Sobre o Uso e ou Consumo de Bens e

Serviços;
III _ Imposto Progressivo Sobre o Patrimônio;
IV _ Imposto Sobre Importação e Exportação.
Parágr::l:fo Único _ Fica vedadQ à união, Estãldos, Distrito

Federal e Municípios, instituir outros impostos, ressalwndo
se-lhes a competênciQ para a imposição de outros tributos pre
vistos nesta Constituição.

Art. O Sistemlõl será adminístrado pelo Conselho Tributário
Nacional, composto por cinco representantes do Governo Fede
ral, cinco representantes dos Governos EstadUQis e cinco re
presentantes dos Governos Municipais, sob :;a presidência do Mi-
nistro da Fazenda. •

§ 1~ _ Os representantes do Governo Federal, serão indica
dos pelo Ministro da Fazenda e os demlõlis serão eleitos anUQl
mente pelos Estados e Municípios.

§:zg À Secretaria Executiva do Conselho Tributário N;a-

cional, caberá a tarda de operacionalizaç.Qo do sistema.
§ 3~ _ Para a operacilização que trata o parQgr::l:fo ante

rior, serão utilizados :funcion:iarios da união, Estados e Muni
cípios, devidamente requisitados. cujos vencimentos serão com-

I
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REF.: 6-1-9-999-00-00-. <COnt.>

EMENDAS DO eEm'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

plementados com a participação sobre o produto de multas e co
missões de cobrança, obtidos através do exercicio de suas
atividades.

Art. O Produto da arrecadação dos impostos ser€l rateado
da seguinte :forma:

I 34% caberão ao Governo Federal;
11- 33% c:aber€l ao Fundo dos Estados;
111-_ 33% caberá ao Fundo dos Municípios.
§ i!! _ A participação dos Estados e Municípios, sobre os

respectivos Fundos, dar-se-á peJ.a aplicação de índice obtido
através dos seguintes parâmetros:

I _ 0,6 <seis décimos> correspondentes la reJ.ação percen
tual entre a população do Estado ou Município e a população
nacional.

II _ O," <quatro dééimos> correspondentes la relação per
centual entre o Produto Interno Bruto gerado no Estado ou Mu
nicípio e o Produto Interno Bruto Nacional.

§ Z2 Os índices serão revistos a cada dois anos, em :fun
ção das -variações constatadas ou projetad:as pelo órgão
próprio.

§ 3!l _ O crédito d:as importâncias que couberem :a cada uma
das pessoas de direito público interno, ser€l e:fetuado semanal
mente, sob respons:milidade de Est:abelecimento de Crédito Fe
der:al, ved:ad:as quaisquer deduções e no pra.zo máximo de 10
<dez> di:as.

Art. O Imposto Sobre a Renda incidir€l progressivamente
sobre os g:anhos das pessoas :físicas e jurídicas nacionais ou
estr:angeiras.

Parágra:fo Único _ Não serão considerados renda, para os
e:feitos do artigo, os rendimentos de tr:malho :assalariado não
superiores a trinta vezes o maior salário minimo mensal vigen
te do País.

Art. O Imposto Seletivo Sobre o Uso e ou COnsumo de Bens
e Serviços incidir€l na prestação do serviço ou na industriali
zação do Bem, uma só vez, de con:formidade com t:mela de inci
dências, aprovada pelo Poder Legislativo Federal.

§ i!! _ O Imposto incidir€l seletivamente na proporção in
versa da necessidade para a vida do Bem ou Serviço tributado.

§ 22 _ Quando wn bem :for submetido a mais de wn processo
de industrialização, permitir-se-á a dedução do valor corres
pondente ao imposto pago na operação ou operações anteriores.

§ 3g _ Não serão sujeitos la tributação, os Bens conswnidos
nin naturan no território nacional.

Art. O Imposto Sobre o Patrimônio ser€l lançado anualmente
sobre a propriedade a qualquer titulo das pessoas :físicas e
jurídicas.

§ i!! _ O lançamento :far-se-€l levando em consideração os

I
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bens e respectivos valores estimativos, inscritos em registro
Mcional da propriedade individual.

§ Zg _ A tributação do Patrimônio dar-se-á pela aplicação
de aliquotas progressivas, em :função do valor da propriedade
individual e pelo estabelecimento de deduções correspondentes
à utilização social da mesma.

Art. O Imposto Sobre Importação e Exportação incidirá so
bre o valor das mercadorias transacionadas com outros paises e
se destinará a ordenar o comércio externo.

Art. Não serão concedidos isenções ou bene:ficios :fiscais
de qualquer natureza, realizando-se o incentivo a setores ou
atividades, na :forma de dotações orçamentárias de despesa.

Art. É vedada a emissão de titulos e ações ao portador,
:ficando nulos aqueles que não passarem à condição de nominati
vos no prazo de 100 <cento e oitenta> dias, na :forma da lei.

PFL
AO CAPÍTULO I DO SISTEMA TRIBUTÁRIO <Onde

EMENDA: 2P01707-0
JOSÉ LINS

EMENDA ADITIVA
couber>

Art. _ Nas áreas de sua jurisdição e competência,
ridade :fiscal tem precedência sobre as demais, em tudo
teressar à Fazenda Nacional.

a auto
que in-

\O
0\

EMENDA: 2P01756-8
ALUIZIO BEZERRA PHDB

Inclua-se, onde couber, no capitulo do Sistema Tributário
Nacional, do Projeto de constituição:

"Art. • Nos assuntos de competência da Fazenda Nacional,
prevalecerão, sobre as demais, as atribuições da autoridade
:fiscal.

Parágra:f único. Na ocorrência de desacato, por qualquer
maneira, ou de embaraço no exercicio de suas atribuições, por
qualquer ato, ainda que não con:figure crime ou contravenção, o
:funcionário :fiscal poderá requisitar o auxilio de :força públi
ca :federal, estadual ou municipaln •
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REF.: 6-2-0-000-00-00-*
CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
-------------------------------
REF.: 6-2-1-000-00-00~

SEÇÃO I
NORMAS GERAIS
-------------------------------
REF.: 6-2-1-192-00-00-* REF.: 192-00-00-*

Art. 192. Lei c:omple- Art. 192. IDÊNTICO
men'tar disporá sobre: -------------------------------
-------------------------------
REF.: 6-2-1-192-00-01-* REF.: 19Z-00-01~

I - :finanças públicas; I - IDÊNTICO
------------------------------- -------------------------------
REF.: 6-2-1-192-00-02~ REF.: 19Z-00-02~

II - dívida pública II - IDÊNTICO
externa e interna. inclusive -------------------------------
das autarquias. :fundações e de-
mais entidades controladas pelo
Poder público;
-------------------------------
REF.: 6-2-1-192-00-03-* REF.: 192-00-03-*

III - concessão de ga- III - IDÊNTICO
rantias pelas entidades públi- -------------------------------
cas;
-------------------------------
REF.~ 6-2-1-192-00-04-* REF.: 192-00-04-*

IV - emissão e resgate IV - IDÊNTICO
de titulos da dívida pública; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 6-2-1-192-00-05-* REF.: 192-00-05~

V - :fiscalização das V - IDÊNTICO
instituições :financeiras;- --------------------------------------------------------------
REF.: 6-Z-1-192-00-06~ REF.: 192-00-06~

VI - operClÇÕes de câm- VI - IDÊNTICO

\O
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bío realizadas por ó~os e en- I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

tidades da União. dos Estados,
do Distrito Federal e dos Huni-
cipios;

REF.: 6-2-1-192-00-07~ IREF.: 192-00-07-*
VII - compatibilização VII - IDÊNTICO

das funções das instituições ------------------------------
oficiais de crédito da união.
resguardadas as caracteristicas
e condições operacionais plenas
daquelas voltadas ao desenvol-
vimento regional.

REF.: 6-2-1-192-00-06-*

REF.: 6-2-1-192-99-00-*

EMENDA: 2P00970-1
MÁRCIO LACERDA PHDB

Acrescente-se ao Qr1:. 192 do Projeto de COnstituição <A>
da comissão de sis'tcn\Qtiz;).Ção o seguinte inciso:

"Art. 192 _ " " "" lt ..

I _

II_
III _
IV _

V_
VI _
VII
VIII- concessQo de incentivos e subsidios."

EMENDA: 2P01337-6
MALULY NETO PFL

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao :art. 192 do Projeto de COnstituição <A> o

seguinte p:a.rágra:Eo único:
"Ar"t.. 192.. _ '" ..

Parágrafo único. O endividamento público externo. de que
trata o inciso II. somente se efetiv:ará após autorização do
COngresso Nacional.'

EMENDA: 2P01965-0
JOÃO ALVES PFL

ElItenda modi;ficativa
Dispositivo emendado: Qr1:. 192
Dê-se a seguinte redação QO art:. 192. .reordenaDclo-se a Se-

I
\O
00

I



ASSElmLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

PROJET-.- DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-2-1-192-99-00~ <COnt.>
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ção I <Normas Gerais> do capitulo II do Titulo VI como Seção
III do mesmo capitulo. após. pela ordem. a Seção especí:fica
"Dos orçamentos" e a ''Da Fiscalização, orçronen'tária e Tomada
de COntas":

Seção III Do sistema Financeiro
Art. 192. Lei COmplementar de:finirá e regulará o sistema

:financeiro nacional, o :funcionamento de instituições do gêne
ro. de seguros e de capitalização."

REF.: 6-2-1-193-00-00-* _ IREF.: 193-00,00~

• ~t. 193. A. c:ompeten-, Art. 193. IDENTICO
c~a da Un1~O para em~t1r moeda -------------------------------
será exercida exclusivamente
pelo Banco central do Br~sil.

EMENDA: 2P01~ZO-S

~ILSON CAMPOS PMDB
Acrescenta-se. ao art. 193 do Projeto da Comissão de Sistema
tização a.os expressões" ••• limitados os juros ao máximo de 10~

dez por cento ao mês. extinta a correção monetária" i e o
seguinte:
§ 42 _ As instituições :financeiras obrigar-se-ão a reduzir os
juros de que trata este artigo. na razão de dez por cento por
semestre. até atingir o patamar de dois por cento ao mês.

EMENDA: ZP019G6-S
JOÃO ALVES PFL

Emenda Modi:Eicativa
Dispositivo Emendado: Art. 193
Dê-se a seguinte redação ao art. 193:
"Art. 193. _ O Banco Central do Brasil, organismo autôno

mo. de caráter técnico. com patrimônio próprio, 'terá sua com
posição, o~anização, :funcionamento e atribuições determinados
por lei.

§ 1l! _ O Banco Central só poderá e:fetuar operações com
instituições :financeiras públicas ou provadas. De maneira al
guma poderá outo~ar a elas sua garantia. nem adquirirrdocu
mentos emitidos pelo Estado. seus organismos ou empresas. sem
a expressa autorização do Congresso Nacional.

§ 22 _ A emissão de moeda em geral depende de autnrizac;:ão
do Poder Legislativo.

§ 32 Nenhum empréstimo ou gastn público poderá ser :fi-
nanciado com crédito direto ou indireto do Banco Central.

§ 4~ Fica instituído o COnselho Deliberativo do Banco
central do Brasil. eempes'ro de um representante de cada COn:fe
dezação Nacional de empregadores. um da Federação Nacional das
Associações de Bancos, um dos Bancos Estatais. indicado pelo
Banco do Brasil. um indicado pelo Ministério da Fazenda e ou
tro pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbli
ca. um do Ministério da Indústria e do Comércio. um indicado
pela câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 52 _ O Conselho Deliberativo elegerá o Presidente e os

I
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REF.: 6-Z-1-193-00-00~ <Cont.>

REF.: 6-Z-1-193-01-00-~

§ 19 Ê vedado ao Banco
central do Brasil conceder. di
reta ou indiretamente. emprés
timos ao Tesouro Nacional e a
qualquer órgão ou entidade que
não seja instituição
:financeira.

REF.: 6-Z-1-193-0Z-00-~

§ zg O Banco central
do Brasil poderá comprar e ven
der titulos de emissão do Te
souro Nacional. com o objetivo
de regular a o:ferta de moeda ou
a taxa de juros.

EMENDAS DO CENTRlo

REF.: 193-01-00-'
§ 12 IDÊNTICO

REF.: 193-0Z-00-*
§ Z2 IDÊNT:rCO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS XNDIVIDUAIS

diretores do Banco central do Brasil. cujo mandato não poderá
excedez de cinco anos. A escolha se :fará entre brasileiros
maiores de trinta e cinco anos. de reputação ilibada e notó
rios conhecimentos juridicos. econômicos e :financeiros. de ad
ministra~o pública e técnica bancária.

§ 6g _ Por ato lesivo à economia popular ou que gere. vo
luntariamente. lucro especulativo ou aumento extorsivo da in
:fla~o. poderá o Congresso Nacional. depois de comprovados os
:fatos pela Comissão Mista Permanente de Orçamento. destituir o
presiden"te e toda. ou parte. a Diretoria do Banco. determinan
do ao Conselho nova elei~ para composição do órgão."

.....
8

REF.: ~'Z-1-193-03-00-~ IREF.: 193-03-00-*
§ 3g As disponibilida- § 3g IDÊNT:rCO

des ce caixa da união serão de- ------------------------------
positadas no Banco central do
Brasil. As dos Estados. do Dis-
trito Federal e dos Municipios.
bem como dos órgãos ou entida-
des do Poder Público e das em-

:1 presas por ele controladas. em
instituições :financeiras o:fici
ais. ressalvados os casos pre
vistos em lei.
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-Z-1-193-04-00~

REF.: 6-2-1-999-00-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS

o

EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P014Z0-0
NILSON CAMPOS Pl1DB
Acrescenta-se. ao:art. 193 do, Projeto da Comissão de sistema
tização aos expressões" ••• limitados os juros ao máxilllO de 1cm
dez por cento ao mês. extinta a correção llIOnetária"; e o
seguinte:
§ 4!! _ As instituições :financeiras obrigar-se-ão a reduzir os
juros de que trata este artigo. na razão de dez por cento por
semestre. até atingir o patamar de dois por cento ao mês.

EHENDA: 2P006Z7-Z
MENDES RIBEIRO Pl1DB

EHENDA JqlITIVA
Dispositivo Enmendado: seção I. capitulo II do Titulo VI.
Acrescente-se aos dispositivos relativos às Finanças Pú-

blicas Artigos com a redação seguinte:
Art •••• - É vedado à união. estados e Hunicipios. bem COlllO

a quaisquer 6gãos da administração pública direta ou indireta.
anistiar seus devedores e utilizar. para pagamento. recebimen
to. estabelecimentos de créditos não oficiais ou nos quais não
haja participação acionária. com controle de decisões.

""""o
""""
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TÍTULO VI - DA TflIBUTAÇÃO E DO OflÇAHENTO
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1------- -------

REF.: 6-2-2-000-00-00-*
SEÇÃO II
DOS ORÇAMENTOS

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-2-2-194-00-00-* IREF.: 19\4-00-00-;(
Art. 19\4. Leis de ini- Art. 194. IDÊNTICO

ciativa do Poder Executivo -------------------------------
estabelecerão:

EHENDA: 2P010S0-4
JESSÉ FREIRE PFL
Incluir. onde couber no Título VI. capítulo lI. seção II, art.
19'4 do Projeto de Constituição (A).
Art. O orçamento :fiscal e orçamento de investimentos das em
pres:as estatais, compatibilizados com o Plano Plurianual de
Investimentos. terão, entre suas :funções, a de reduzir desi
gu:aldades interregionais, segundo o critério populacional.

EHENDA: 2P01962-S
RACHID SALDANHA DERZI PHDB

Eltlenda modi:fic:atiVãl
Dispositivo emendado: :art. 19'4
Dê-se a seguinte redação ao art. 194, reordenanda-se a Se

ção II (Dos o~ntos). do capitulo II do Titulo VI como Se
ção I deste mesmo capitulo:

"Seção I
Dos orçamentos
Art. 194. O orçlõlmento al\ual compreenderá a previsão da re

cei'ta e la :fixação dlOl despesa.
§ 1!! Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Exe

cutivo, em anexos especí:ficos. :fará as previsões rellOltivas ao
custeio das atividades-meio, da in:fra-estrutura, do se-tor pro
dutivo e dos investimentos sociais do Estado. discriminadalllen
te. e relacionará o conjunto das isenções. dos incentivos e
das demais modalidades de bene:ficios :fiscais.

§ 2!! A lei do orçamento não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à :fixação da despesa. Não se incluem na
proibição:

I _ ãlu'torização para aberturãl de créditos suplementares e
operações de crédito por antecipaÇão da receita;

11 _ :as disposições sobre a aplicação do saldo que houver.
§ ~ A proposta de orçamen'to anual compreenderá. obriga'tó

ri:a e sepãldar;unente. as despesas e receitas relativlOls ãI todos
os poderes. órgãos e :fundos da ooministração direta e das en
tidades da ladministração indireta. inclusive Fundações insti
tuídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 42 Na elaboração da proposta orçamen'tária. o Poder Exe
cutivo incluirá :fundo, programas e projetos aprovados em lei.

§ S!! NenhUlll investimento. cuja execução ultrapasse U111 e-

.......
S
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REF.: 6-2-2-194-00-00-* <COnt.>

EHENDAS DO eEN'l'RÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

xercicio :financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão
no orçamento plurianual ou sem lei que o autorize e :fixe o
montante das dotações que anualmente constarão do orçamento,
durante o prazo de sua execução.

§ 6~ O orçamento plurianual consignará dotações l'ara a e
xecução dos planos de valorização das regiões menos desenvol
vidas do País.

REF.: 6-2-2-194-00-01-* INEr.: 194-00-01-*. ~

nual; I - O plano plur1a- ~_=_~~~~~~ _
REF.: 6-2-2-194-00-02-*

11 - as diretrizes
orçamentárias;

REF.: 6-2-Z-194-00-03-*
111 - os orçamentos

anuais da União.

REF.: 194-00-02~

11 - IDÊNTICO

REF.: 194-00-03~

III - IDÊNTICO

~

@

I

REF.: 6-2-2-194-01-00-* REF.: 194-01-00-*
§ 19 A lei do plano § 19 A lei que instituir o

plurianual estabelecerá dire- plano plurianual estabelecerá
trizes, objetivos e metas da diretrizes, objetivos e metas
administração pública :federal da administração pública :fede
para a distribuição dos inves- ral para os investimentos e ou
timent;... e outras despesas de- tras despesas destes decorren
les o"correntes, bem como ates, bem como a sua
regi: ~·.alização. regionalização.

REF.: 6-2-Z-194-02-00-* REF.: 194-0Z-00-*
§ Zg A lei de diretri- § Zg A lei de diretrizes

zes orçamentárias de:finirá as orçamentárias de:finirá as metas
metas e prioridades da adminis- e prioridades da administração
tração pública :federal para o pública :federal para o exerci
exercicio :financeiro cio :financeiro subseqüente,
subseqüente, orientará a elabo- orientará a elaboração da lei
ração da lei orçamentária Q- orçamentária anual, disporá,
nual, disporá sobre as altera- just:i.:ficadamente, sobre as al
çõcs na legislação tributária teraçães na legislação
indispensáveis para obtenção tributária e estabelecerá a po
das receitas públicas e litica de aplicação das agên-
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estabelecerá a política de a- cias %inanceiras o%iciais de
pli~ das ãlgências %inancei- %omento.

ras o~iciais de %omento. --------------------------------------------------------------
REF.: 6-Z-Z-19~-03-00-* REF.: 19~-03-00-*

§ 3~ A ~ei § 3~ IDOO1:CO

orçamentária anual -------------------------------
compreenderá:
-------------------------------
REF.: 6-Z-Z-19~-03-01-* REF.: 194-03-01-*

1: - o orçamento %iscal I - IDÊNTICO

re%erente aos Poderes da união, -------------------------------
seus ~undos, órgãos e entidades
da administração diretãl e indi
reta, inclusive :fundações ins
tituídas e mantidas pelo Poder
Público;
-------------------------------
REF.: 6-Z-Z-19~-03-0Z-* REF.: 194-03-0Z-*

II - o orçamento de II - o orçamento de inves-
investimentos das empresãls em timento das empresas em que Q

que a união, direta ou indire- União, direta ou indiretmnente,
tõU1lente, detenha a maiori:a do detenha a lI\Qioriãl do CQpitãll
capital social com direito ãI social;

voto; --------------------------------------------------------------
REF.: 6-Z-Z-19~-03-03-* REF.: 194-03-03-*

III - o orçamento da IIl - o orçamento dãl segu-
seguridade social, :abrangendo ridãlde soedaã , :abrangendo todãls
todas as entidades e órgãos ãI as entidades e órgãos que par
eãas vinculados, da administra- ticipem de suas recei'tãls, na
ção direta ou indireta, bem %orma des'tãl consti1:uição, bem
como :fundos e :fundações insti- como dos :fundos e %undãlÇÕes
tuidos e mantidos pelo Poder instituidos e mantidos pelo 1'0-
Público. der público.
------------------------------- -------------------------------
REF.: 6-Z-Z-194-04-00-* REF.: 194-04-00-*

§ ~g O orçamento %is- § 4~ 1:DÊNTlCO

cal será acompanhado de demons- -------------------------------
trativo regionalizado do e:fei-
to, sobre as receitãls e despe
sas, decorrente de isenções,

iê
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anistias, subsidios e benefi-
cios de natureza :financeira,
tributária e creditícia.
-------------------------------
REF.: 6-Z-2-194-05-00-* REF.: 194-05-00-*

§ 52 O orçamento :fis- § 5S IDÊNTICO

cal e o orçamento das empresas -------------------------------
estatais. compatibilizados com
o plano plurianual, terão entre
suas :funções a de reduzir desi
gualdades inter-regionais, se
gundo o critério populacional.
-------------------------------
REF.: 6-Z-Z-194-06-00-* REF.: 194-06-00~ ~

§ 62 A lei § 6g IDÊNTICO

orçamentária anual não conterá -------------------------------
dispositivo estranho à previsão
da receita e à :fixação da des- .
pesa, não se incluindo na
proibição:
-------------------------------
REF.: 6-Z-Z-194-06-01-* REF.: 194-06-01~

I - a autorização para I - IDÊNTICO
abertura de créditos suplemen- -------------------------------
tares e contratação de opera-
ções de crédito, inclusive por
antecipação de receita; estas
não excederão a terça parte da
rcceita total estimada para o
exercicio :financeiro e, até
trinta dias depois do encerra
mento deste, serão obrigatoria
mente liquidadas;
-------------------------------
REF.: 6-Z-Z-194-06-02~ REF.: 194-06-02~

11 - a discriminação 11 - IDÊNTICO
das despesas por Estado, rcs- -------------------------------
salvadas as de caráter nacio-
nal, definidas em lei.
-------------------------------.
REF.: 6-2-Z-194-07-00~ REF.: 194-07-00-* EMENDA: lP00143-2

§ 7S Lei complementar § 7S IDÊNTICO CÉSAR HAIA PDT

I-'
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disporá sobre o exercico %inan-.------------------------------
ceiro, a vigência, os prazos, DI

tramitação legislativa, a ela-
boração e a organização do pla-
no plurianual, das dire'trizes
orçêl.'tlentárias e dos orçamentos
anuais, e estabelecerá normas
de gestão :financeira e pa'trimo-
nial da adminis'tração direta e
indireta, bem como condições
para a instituição e :funciona-
mento de :fundos.

REr.: 6-2-2-194-08-00-*

Emenda Aditiva:
Titulo vi-CAPÍTULO lI-SEçÃO lI-ARTIGO =(§.
Incluir parágra:Eo >~ e renumerar os demais>.
§ •••0.: Acompanhará o ORÇAMENTO ANUAL, a previsão

orçamentária para o exercicio sub-sequente, na qual serão de
talhadas apenas as despesas de capital.

I- Após a aprovação do ORÇAMENTO ANUAL. a comissão Mista
Permanente iniciará no COngresso a discussão da previsão
orçamentária para o ano sub-sequente. na :forma e no prazo
regimentis.

II- As conclusões desta discussão, para a qual serão con
vocadas as autoridadE$ necessárias. serão encaminhadas ao Po
der Executivo para orientar DI apresentação do ORÇAMENTO ANUAL.

III- O Poder Executivo apresentará até 30 ('trinta> dias
após o encaminhamento de cada bimes"tre. rela"tório resumido da
execução orçamen"tária.

EMENDA: 2P00139-4
LEUH LOMANTO PFL

Inclua-se o seguin1:e parágra:Eo no Art. 194:
§a~ Ne"ío menos de 30% ("trinta por cento> da renda

tributária anual da União. calculada com base na última arre
cação apurada. comporá o orçamento para os projetos de desen
volvimento da Região Nordeste. pelo prazo de ('trinta> anos.
obedecidas as normas da lei complementar que disciplinará o
assunto.

EMENDA: 2P01902-1
LÉLIO SOUZA PHDB

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A>
Adicionar novo parágra:Eo. o e~. ao artigo 194:
"Par. O~ _ Os planos e programas, nacionais e regionais ou

setoriais. previstos nesta COnstituição. serão elaborados em
consonância com o plano plurianual e apreciados pelo COngresso
Nacional."

.....
oa-

I

REF.: 6-2-2-195-00-00-*
Art. 195. Os projetos

de lei relativos ao plano plu
rianual. às dire'trizes
orçamentárias. ao orçamento a
nual e aos créditos adicionais
serão õlpreciados pelas duas Ca
sas do COngresso Nacional
simultaneamente.

REF.: 195-00-00~

Art. 195. Os projetos de
lei relativos ao orçamento a
nual. ao plano plurianual. às
dire'trizes orçamentárias e aos
créditos adicionais serão apre
ciDldos pelas duas Casas do COn
gresso Nacional
simultaneamen1:e.

EMENDA: 2P019G7-G
EDISON LOBÃO PFL

Emenda Modi%icativa
Dispositivo Emendado: Art. 195
Dê-se a seguintc redação ao art. 195:
"Ar"t.195 _ oprojc"to de lei orçamentária anual será enviado

pelo Presidente da República ao congresso Nacional, parõl vota
ção conjunta das duas casas. até quatro meses antes do inicio
do exercicio :financeiro seguin1:e; se. a"té "trinta dias an"tes do
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REF.: 6-2-2-195-00-00~ (Cont.>

REF.: 6-2-Z-195-01-00-*
§ 1~ Caberá :a uma co

missão mista permanente de Se
nadores e Deputados examinar e
emitir parecer sobre os proje
tos re:feridos neste :artigo e
sobre as contas apresentadas

EHENDAS DO CEN'l'RÃO

REF.: 19S-01-00~

§ 1!! IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

encerramento do exercício :financeiro. o l'oder Legislativo não
o devolver p:ara sanção. será promulgooo como lei.

§ 1!! _ Organizar-se-á Comissão Mist:a l'ermanente de Senado
res e Deputados. com mandato igual aos das Mesas do Senado Fe
deral e da cfunara dos Deputados. para examinar os projetos de
lei relativos aos orçamentos anuais e plurianuais e sobre eles
emitir parecer. cabendo-lhe ainda apreciar todas as matérias
relacionadas com orçamentos. créditos ooicionais. :fiscalização
:financeira. tomada de contas. gastos ou obrigações assumidas
pelo Estado e emissão de moeda.

§ ~ Somente na Comissão Mista poderão ser o:fcrecidas
emendas aos-projetos de lei orçamentárias. não podendo ser a
ceitas aquelas que :forem incompativeis com os pl:anos gerais e
setoriais de Governo. com o ·orçamento plurianual e sem indica
ção das respectivas :fontes de custeio.

§ 32 O pronunciamento da COmissão sobre as emendas será
conclusivo-e :final; salvo se um terço dos seus membros reque
rer a votação em plenário de emend:a aprovoo:a ou rejeitada.

§ 42 _ Aplieam-se aos projetos de lei mencionados. no que
não contrarie o disposto nesta seção. as demais normas relati
vas à el:aboração.legislativa.

§ S~ _ O Presidente da República poderá enviar mensagem ao
COngresso Nacional propondo :a modi:ficação dos projetos de lei
relacionados neste :artigo. enquanto não estiver iniciad:a :a vo
tação da p:arte cuj:a alteração :for proposta.

§. 62 _ O Presidente da República terá cinco dias. a contar
do recebimento dos projetos de leis orçamentárias. para
sancioná-los. e dois dias. em caso de veto. para comunicar
suas razões ao l'residente do COngresso Nãlc::ional. Decorridos os
cinco di:as. o silêncio do Presidente da República importará na
sanção.

§ ~ _ O congresso Nacional. no prazo de dez dias.
deliberará sobre :as partes vetadas dos projetos.

§ 62 _ Os recursos que :ficarem sem despesas corresponden
tes. em virtude de veto. emenda ou rejeição do projeto de or
çamento :anual. somente poderão ser utilizados com prévia e ex
peci:fica autorização legislativa. llICdiante con:forme o caso.
créditos especiais ou suplementares."

EMENDA: ZP01907-2
JOSÉ SERRA PHDB

EMENDA MODIFICATIVA AO
PROJETO DE CO~ITUIÇÃO (A>
Dê-se a seguinte redação ao § 12 do art. 195:
"Art. 195 •••
§. 12 _ caberá a uma Comissão Histla Permanente de Senadores

§
I
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anualmente pelo Primeiro
Ministro. bem como exercer o
acompanhamento e a :fiscalização
orçamentária. sem prejuizo da
atuação das demais comissões do
congresso Nacional e de suas
casas , criadas de acordo com o
artigo n.

REF.: 6-'1.-2-195-02-00-.
§ '1.g As emendas serão

apresentadas na comissão mista
e apreciadas. na :forma regimen
tal. pelo Plenário das duas ca
sas do COngresso Nacional.

REF.: 6-2-Z-195-03-00~

§ 3g As emendas aos
projetos de lei do orçamento
anual e de créditos adicionais
somente poderão ser aprov::Idas
quando se relacionarem com:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 195-02-00-.
§ '1.g IDÊNTICO

REF.: 195-03-00-.
§ 3g IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

e Deputados:
I _ examinar e emitir parecer sobre os projetos re:feridos

neste artigo. sobre os planos e programas. nacionais e regio
nais ou setoriais. previstos nesta constituição e sobre as
corrtas ::Ipresentad:ils :ilnualmente pelo primeiro-Ministro;

Il: _ proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro
quando MO aprescntad:ils ao COngresso Nacional. de =ordo com o
disposto no item VIl: do ~t. 10a;

111 _ exercer o acompanhamento e a :fiscalização :financeir::l
e orçamentária. sem prejuizo da atuação das demais comissões
do COngresso Nacional e de suas <:asas. criadas de acordo com o
artigo 7'1..'

EMENDA: ZP01Q11-9
JOSÉ JORGE PFL
Emenda Modi:fic:ativa
Dispositivo emendado: art. 195. § ~
Dê-se a seguinte redçaão QO § ~ do art. 195:
Art.. 195 lo .. lo ., .. lO ..

"§ -zg As emendas serão apresentad::ls na comissão mista. que
sobre elãs emitirá p=cer. e apreci::ldas. na :forma regimental.
pelo Plenário das duas casas do COngresso Nacional."

.....
o
00

REF.: 6-2-2-195-03-01~ REF.: 195-03-01~

I - os investimentos e I - os investimentos e ou-
outras despesas deles decorren- iras despesas deles decorren-
tes. desde que: tes. desde que:

REF.: 6-2-'1.-195-03-01-::1
a) sejam compativeis

com o pl::lno plurianual e com a
lei de diretrizes
orçamentárias;

REF.: 195-03-01-a
a) IDÊNTICO
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REF.: 6-2-2-195-03-01-b
b> indiquem os recur

sos necessários, admitidos so
mente os provenientes de anula
ção de despesas da mesma natu
reza;

REF.: 6-2-2-195-03-02~

II - as autorizações a
que se refere o inciso I do §
62 do artigo anterior;

REF.: 6-2-Z-195-03-03-*
111 - a correção de

erros ou inadequações.

REF.: 6-2-2-195-04-00-*
§ 1.fl1 As emendas ao

projeto de lei de diretrizes
orçamentárias MO poderão ser
aprovadas quando incompativeis
com o plano plurianual.

REF.: 1.-2-2-195-05-00-*
§ Sl1 O Poder Executivo

poderá enviar mensagem ao COn
gresso Nacional para propor mo
di:ficação nos projetos a que se
refere este artigo , enquanto
MO iniciada a votação. na co
missão mista, da parte cuja al
'teraçáo é proposta.

REF.: 6-2-2-195-06-00-*
§ 611 O projeto de lei

orçamentária anual será enviado
pelo Primeiro-Ministro ao COn
gresso Nacional, nos termos' da
lei complementar a que se re:Ee
re o artigo 194, § 72. e, se
até o encerramento do periodo

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 195-03-01-b
b> IDOOICO

REF.: 195-03-02~

XI - IDÊNTICO

REF.: 195-04-00~

§ 4~ IDÊNTICO

REF.: 19S-05-00-*
§ 52 IDÊNTICO

REF.: 195-06-00-*
§ 6~ IDÊNTico

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2POOa93-3
VILSON SOUZA PHDB

_ o § 62 do artigo do Projeto de Constitu:ição aprovado
pela comissã.o de sistematização deve "ter ;a seguin'te redação;

Art. 195 •••
§ 62 _ -o proje'to de Lei oE'ÇQmentária anual será enviado

pelo Primeiro-Ministro ao Consgresso Nacional, nos tentos da
lei complementar;a que se refere o ar't. 194, § 70, e se a'tê o

I-'g
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legisla'tivo não :for
para sanção , será
como lei.

devolvido
promulgado

encerramen1:o do exerc::ic::io não mor sancionado. o governo poderá
executá-lo por decre1:o a1:é sua promulgação. A sessão legisla
tiva não será encerrada sem Q aprovação da lei orçamentária.

REF.: 6-2-2-195-07-00-*
§ 72 Aplicam-se QOS

proje'tos mencionados nes'te ar
tigo, no que não con'trariar o
dispos'to nes'ta seçãe , as demais
normas relativas ao processo
legisla'tivo.

REI' .: 6-2-2-195-08-00-*
§ 82 Os recursos rela

1:ivos a ve1:o, emenda ou rejei
ção do proje'to de orçamen'to a
n\Wl que res1:arem sem despes;;\s
corresponden'tes poderão ser u
1:ilizados, con:forme o caso, me
dian'te c:rédi'tos especiais ou
sup~emen1:ares. com prévia e es
pec:i:fica Qu1:oriZélÇão
legisla'tiva.

REF.: 6-2-2-195-09-00-*
§ 92 É: assegurada. na

:forma e nos prazos da lei, a
par1:icipay5o de en1:idades re
presen'ta'tivas da sociedade que
1:enham jurisdição nacional no
proje'to de lei de dire'trizes
orçamentárias. no que conc:erne
à de:finiy5o de prioridades e
obje1:ivos dos gas1:os públicos e
à :forma de custeá-los.

NEF.: 6-2-2-196-00-00-*
Jtt1:. 196. são vedados:

NEF.: 195-07-00-*
§ '72 IDÊNTJ:CO

NEF.: 195-08-00-*
§ 82 Os recursos ~a1:ivos

Q ve'to, emenda ou rejeição do
projeto de orçamen1:o ;anual que
res1:arem sem despesas corres
ponden1:es poderão ser u1:iliza
dos, con:forme o caso, median'te
c:rédi1:os ~pec:iais ou suplemen
tares. com prévi;a e espec:i:fic:a
au1:oriZQÇão legislativ;a.

REF.: 196-00-00-_
Art. 196. IDÊNTICO

EMENDA: 2POOZ1~-S

FERES NADER PDT
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 196

Dê-se a seguin'te redação ao art. 196:
nAr't. 19&• A lei disporá sobre c exerc:icio :financeiro. e

elaboração. a organização. a :forma e li execução dos orçamen1:os

............o
I
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REF.: G-Z-Z-19G-OO-OO-~ <Cont.)

EMENDAS DO Cl::NTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

anual e plurianual.
§ 1~ 'É:. vedada:
Q) a transposição, sem prévia autorização legal, de recur

sos de UlIIa dotação orçamentária para outra;
b) a concessão de créditos ilimitados;
c) a abertura de crédito especial ou suplementar sem pré

via autorização legisl;;rtiva e sem indicação dos recursos cor
respondentes;

d) a realização, por qualquer dos Poderes, de despesas que
excedQlll os créditos orçamentários ou adicionais;

e) a instituição de :fundos de qualquer natureza, salvo os
criados por lei; e

:E) a vinculaçao do produto da arrecadação de qualquer tri
buto a determinado órgão, :fundo ou despesa, ressalvadas QS
disposições desta Constituição.

§ 2~ NenhUlll gasto será realizQdo ou obrigação :assUlllida
pelo Estado, seu organiSlllOs, inclusive entidade da qual parti
cipe direta ou indiretQlllente, sem prévia autorização do Con
gresso Nacional.

§ 3~ Os créditos especiais e extraordinários não poderão
ter vigência além do exercicio em que :forem autorizados, salvo
se o ato de autorização :for promulgado nos últimos qu:;ltro me
ses daquele exercicio, caso em que, reabertos nos limites de
seus s:aldos, poderão viger até o término do exercicio :finan
ceiro subsequnte.

§ 4~ A aberturQ de crédito extraordinário somente será ad
mitida para atender a despesas imprevisiveis e urgentes, COI1lO

a decorrentes de guerra, insurreição interna ou C:;\lamidade
pública. '

EMENDA: ZP01117-9
CHRISTOVAM CHIARADIA Pn.

Imposto único sobre energia elétriC:;\
El1Iend:a aditiva
Acrescente-se ao artigo 1SZ, titulo VII, capitulo I, do

Sistema Tributário, seção UI, o item VIII, com a seguinte
redação:

"Art.. 182 ,... ,. .
VIU _ "geração, importação, trQnsmissão, distribuição o

ueonsUlllO de energia elétriC:;\, imposto que incidirá UlIIa só vez
sobre qualquer dessas operações excluida a incidência de outro
tributo sobre elas." Acrescente-se oa artigo 1SS, o item 111,
com Q seguinte redação:

"UI do produto da arrecadação do imposto único sobre
energia elêtriC:;\, oitenta por cento aos Estados, Distrito Fe
deral e Municipios.

Acrescente-se, ao mesmo artigo ias, o § 42, com Q seguinte

............
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RE:F.: 6-2-2-196-00-00~ (Cont.)

EMENDAS DO CEN'l'RÃo EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

red~o:

,,§ ...2 _ A entrega dos recursos de que trata o item III
será e:fetuQda nos termos da lei complementar. que poderá dis
por sobre a :forma e so :fins da aplicação. e estabelecerá os
critérios da distribuição proporcional à super:ficie. popula
ção, produção e consumo , ooicionando-se, qunado couber, quota
compensatória l:I área inundada pelos resexvatórios."

Altere-se o item IV. do artigo 196 que passará a 'ter a se
guinte redação:

"Art.. 196 ." to " ..

IV _ vinculação de receita de impostos a órgão. :fundo ou
despesa. ressalvados o imposto menciOna0 no inciso VIII do ar
tigo 18Z, a repartição do produto da arrecQdaçãD dos impostos
a que se referem os artigos 187 e 1ae. a destinação dos recur
sos para maunetenção e desenvolvimento do ensino. como deter
minOOo pelo artigo Z"'5. e a prestação de garantias às opera
ções de crédito por antecipação de receita a que se refere o
artigo 19.... § 62. I;

Exclua-se. em consequência. a expressão "e energia
elétrica" do Artigo 18 .... § 10. 11. b , e do § 11 do mesmo
artigo.

EHENDA: ZP01290-1
J:lEIRA FILHO PHDB

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 217 o seguinte parágra:fo:
Parágra:fo ünãco _ para atendimento a responsabilidooe dis

posta neste artigo a Uniiío aplicará. anualmente. nunca menos
de um por cento. e os Estados. Distrito Federal e os Municí
pios, três por cento. no minimo. da receita resuJ.tante de im
postos. inclusive a proveniente de trans:ferência. em investi
mentos de transporte coletivo urbano. prioritariamente no
transporte de massa.

E Hodi:fique-se o artigo 196. inciso IV. dando ao mesmo a
seguinte redação:

Art. 196. _ " ..
I _
11 _

III
IV : a vinculação da receita de impostos l:I órgãos. :fundo

ou despesa. ressalvadas a repartição do produto de arrecQdõlÇão
dos impostos a que se referem os artigos 1a7 e 1aa, a destina
ção de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino,
a destinação de recursos para investimentos em transporte ur
bano. como detcrminOOo pelo parágra:fo tínico do aitigo 217, bem
como a prestação de garantias às operações de crédito por an
tecipação de receita a que se refere o artigo 19.... parágra:fo

.....
t:::)
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REF.: 6-2-2-196-00-00-* <COnt.>

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Gll. Inciso I.

EMENDA: ZP01792-~

JOSÉ LOURENÇO PFL
Acrescentem-se ;;\O Qr"t. 162 do Projeto os incisos VIII e IX

e ;;\O 180 os incisos 111. IV e V e §§ 11 e S. suprimindo-se. em
eensequêneda , a alínea "b" do item 11. do § 10. e o § ., 1 do
art. 184. e altere-se a redação do inciso IV do art. 196 na
:forma abaixo:

Art. 18Z _ COmpete Q união impostos sobre:

VIII _ Produção. importação. circ:ulação. distribuição ou
consumo de lubri:ficantes e combustiveis liquidos ou gasosos e
de energia elétrica. imposto que incidirá uma só vez sobre
qualquer dessas operações. exc:luida a incidência de outro tri
buto sobre elas;

IX _ Q extração. a circulação. a distribuição. a exporta
ção ou o consumo dos minerais do Pais enumerados em lei, im
posto que incidirá uma s6 vez sobre qualquer dessas operações,
observado o disposto no :final do item anterior;

Art. 188 _ A União entregará:.............................................................
III _ aos Estados. Distrito Federal, Munic:ípios e Territó

rios sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre lubri:ficantes e combustiveis liquidos ou gasosos mencio
nado no item VIII do art. 182, bem como dos adicionais e de
mais gravames :federais incidentes sobre os re:feridos produtos;

IV _ aos Estados. Distrito Federal. Municipios e Territó
rios oitenta por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre energia elétrica mencionado no item VIII do art. 18Z; e

V _ aos Est'ados. Distrit'o Federal. Munic:ípios os itens
III. IV e V será c:fetuada nos tCJ:ll\OS da lei complementar. que
poderá dispor sobre a :forma e os :fis da aplicação. e
estabelecerá os critérios da distribuição proporcionais Q su
per:ficie, população. produção e consumo. adicionando-se. quan
do couber. quota compensatória da área inundada pelos
reservatórios."

§ 5 As indústrias consumidoras de minerais do Pais pode
rão abatü o impos"to a que se re:fere o item IX do artigo 182
do imposto sobre a circulação de mercadorias e do impo~to so
bre produtos industrializados, na proporção de noventa por
cento e dez por cento. respectivamente.

Art. 196 .
IV _ A vinculação de receita de impostos a órgão. :fundo ou

despesa, ressalvados o imposto mencionado nos incisos VIII e
IX do artigo 18Z. la repartição do produto da arrcc:adação dos
impostos a que se re:ferem os artigos 187 e 1ae. a destinação

..........
(,;J
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REF.: 6-2-2-196-00-00~ <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

de recursos para I1\ã\nutenc;:ão e desenvolvimento do ensino. como
determinado pelo artigo 245. e a prestação de garan'tias as o
perações de crédito por antecipação de receita ~ que se .re:fere
o artigo 194. § 6.1.

REF.: 6-2-2-196-00-01~ IREF.: 196-00-01-*
I -. o ini:io ~e PJ:C?- I - IDÊNTICO

gral1\ã\s ou proJetos nao ~nclU1- -------------------------------
dos no orçamento;

REF.: 6-2-2-196-00-02-* REF.: 196-00-02~

11 - a realização de 11 - a realização de despe-
despesas ou a assunção de obri- sas ou a assunção de obrigações
gaç(5es que excedam os créditos diretas que excedam os créditos
orçamentários ou ooicionais. orçamentários ou adicionais;
ressalvadas as garantias. avais ------------------------------
e :fianças;

REF.: 6-2-2-196-00-03~ IREF.: 196-00-03~

111 - a realização de 111 - IDÊNTICO

operações de çrédito que exce- -------------------------------
dam o montante das despesas de
capital. acrescido dos encargos
da divida pública;

REF.: 6-2-2-196-00-04~ REF.: 196-00-04~

IV - a vinculação de IV - a vinculação de recei-
receita de impostos a órgão. 'ta de impostos a órgão. :fundo
:fundo ou despesa. ressalvadas a ou despesa. ressalvadas a re
repartição do produto da arre- partição do produto da arrec;a
c::adação dos impostos a que se dação dos impostos a que se re
re:ferem os artigos 10? e 1S8. a :ferem os :artigos 187 e 188. ;a
destinação de recursos para 1\1:;1- destinação de recursos para ma
nutenção e desenvolvimento do nutenção e desenvolvimento do
ensino. como determinado pelo ensino. como determinado pelo
artigo 'ZlfS. e a pres'tação de artigo 243, e a prestação de
garantias às oper:;w;i>es de cré- garantias às operações de cré
dito por antecipação de receita dito por ant'ecip;aç50 de recei
a que se re:fere o artigo 19lf. § ta. previstas no artigo 194» §
6g. I; 6g, II

EMENDA: 2P00140-0
CÉSAR HAIA PDT

EMENDA SUPRESSIVA PARCI1lL:
TÍTULO VI-ARTIGO 196-INCISO 111.
SUpril1\ã\-se a expressão: "ACRESCIDO DOS ENCARGOS DA OiVIOI\

PÚBLICA".

EMENDA: 2P01010-5
PAULO ZARZUR PHDB

Redija-se o i"tem IV. do :art. 196. na seguinte :forma:
"IV _ a vinculação de receita de impostos a órgão. :rundo

ou despesa. ressalvadas a repartição do p,roduto d;a arrecadação
dos impostos a que se re:ferem os ar'tigos 107 e 100» a des'tina
ção de recursos para a pesquisa cientí:fica e para I\I:;1nutenção e
desenvolvimento do ensino. como determinado pelo artigo 245» e
a prestação de garan'tias às operações de crédito por antecipa
ção de receita a que se re:fere o artigo 194 § 6. I.n

El~A: 2P01?34-7
DÁLTON CAlWJHAVA PHDB

Emenda Hodi:fic;ativa
Art. 196 são vedQdos:

IV _ ~ vinculação da receita de impostos a órgãos, :Eundo
ou despesa. ressalvQdas la repartiQÇFlo do produto da arrecQda-
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ção dos impostos Q que se re:ferem os artigos 1a7 e 100. a des-
REF.: 6-Z-Z-196-00-04~ <Cont.> tinaç!;ío de recursos par;a manutenção e desenvolvimento do ensi-

no. como determinado pelo artigo 245, a destiMção de recursos
de que 'trata o § 02 do Qrtigo 1az e a prestação de gQrantias
às operações de crédito por antecipação da receita previstas
no artigo 194, § 62, inciso I;

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

REF.: 6-Z-Z-196-00-05~ REF.: 196-00-05~

V - a abertura de crê- V - IDÊNTICO
dito suplement"ar ou especial -------------------------------
sem prévia autorização legisla- .
tiva e sem indicação dos recur-
sos correspondentes;
-------------------------------
REF.: 6-2-2-196-00-06-* REF.: 196-00-06-*

VI - a transposição, o VI - a transl=losição, o re-
remanejamento ou a trans:ferên- manejamento ou a trans:ferência
cia de recursos de uma catego- de recursos de uma categoria de
ria de programação para outra programação para outra ou de UI\\

ou de UI\\ órgão para outro, sem órgão para outro, sem prévia
autori;:.:':lçáo legislativa; autorização legislativa.
------------------------------- -------------------------------
REF.: 6-2-Z-196-00-07~ REF.: 196-00-07~

VII - a concessão ou VII - IDÊNTICO
utilização de créditos ilimi'ta- -------------------------------
dos;
-------------------------------
REF.: 6-2-2-196-00-00-* REF.: 196-00-00-~

VIII - a utilização. VIII - IDÊNTICO
sem autorização legislativa es- -------------------------------
peei:fica, de recursos dos orça-
mentos :fiscal e da seguridade
para suprir necessidade ou co-
brir dc:ficit das empresas, en-
tidades e ~undos mencionados no
artigo 194, § 32. 11 e 111;
-------------------------------
REF.: 6~Z-Z-196-00-09~ REF.: 196-00-09-*

IX - a instituição de IX - a instituição de i'un-
~undos de qualquer natureza, dos de qualquer natureza, sem
sem autl;)rização legislativa. prévia autorização legislativa.

.........
Ul
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REF.: 6-2-2-196-00-10-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P004Z3-?
LUIZ FREIRE PHDB

Dê-se a seguin1:e Red:ação ao capu1: do Ar1:igo 196 e
acrescente-se o parágra:fo qWilr1:o do Projeto de constituição
(A) da comissoo de Sis1:ema1:ização:

Art. 196 são vedados:
X _ A despesa de pessoal da União, Es1:ados ou Hunicípios

não poderá exceder de 50 por cen1:o das respectivas recei1:as
corren1:es •
§ "lI! Transitoriamcn1:e, os orçamen1:os que excederem o que es1:a
belece o i1:em X do caput deste Artigo devem diminuir, a cada
ano, wn décimo de valor excedente.

REF.: 6-2-2-196-01-00~ IREF.: 196-01-00-*
§ 1~ Nenhwn investi- § 12 IDÊNTICO

lIlen1:o cuja execução ul'trapasse
UI\\ exercicio :financeiro poderá
ser iniciado sem prévia inclu-
são no plano plurianWilI. ou sem
l~ que au1:orize a inclusão,
sob pena de crime de
responsabilidade.

........
0'1

REF.: 6-2-2-196-0Z-00~

§ ZI! Os créditos espe
ciais e extraordinários 1:erão
vigência no exercicio :financei
zo em que :forem autorizados,
salvo se o ato de autorização
:for promulgado nos úli:imos qWil
tro meses daquele exercício,
C<lSO em que, reaber1:os nos 1i
mii:es dos seus saldos, serão
incorporados ao orçamen1:o do
exercicio :financeiro
subseqüente.

REF.: 6-2-2-196-03-00-*
§ 3!! A aber1:w:a de

crédito extraordinário somen1:e
será admii:ida para a1:ender a
despesas imprevisíveis e urgen-

REF.: 196-02-00-.
§ za IDÊNTICO

REF.: 196-03-00-.
§ 3!! IDÊNTICO
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tes. como as decorrentes de
guerra. comoçãe interna ou ca
lamidade pública. observado o
disposto no artigo 76.

REF.: 6-2-2-197-00-00-*
Art. 197. O nUl\\crário

correspondente às dotações
orçamentárias. inclusive crédi
tos suplementares e especiais.
destinado à câmara dos Deputa
dos. ao Senado Federal. ao Tri
bunal de Contas da União e aos
órgãos do Poder Judiciário será
entregue em duodécimos. até o
dia dez de cada mês.

REF.: 6-2-Z-198-00-00-*
Art. 198. A despesa

com pessoal. ativo e inativo.
da União. dos Estados. do Dis
trito Federal e dos Hun:icipios
não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei
complementar.

EMENDAS D() CENTRA0

REF.: 197-00-00~

Art. 197. IDÊNTICO

REF.: 190-00-00-*
Art. 198. IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01960-~

ALEXANDRE COSTA PFL
Emenda Hodi:f:icativa
Dispositivo Emendado: Art. 197
Dê-se a seguinte rdação ao Art. 197:
"Art. .197. Os recursos correspondentes às dotações

orçamentárias. inclusive créditos suplementares e especiais.
destinados aos órgãos do Poderes Legislativo e JUdiciário.
ser-lhes-ão entregues até o dia 20 <v:inte> de cada mês, de a
cordo com programação apresentada por cada órgão que expresse
suas reais necessidades."

EMENDA: ZP00961-1
RENATO JOHNSSON PHDB

Dê-se ao art. 190 e seu § único a seguinte redação:
Art. 190 _ As despesas com pessoal. ativo e inativo. da

união. dos Estados. do Distrito Federal e dos Hunicipios não
poderá exceder a sessenta e cinco por cento do valor das res
pectivas receitas correntes.

§ 19 _ A adaptação das despesas com pessoal ao limite es
tablece neste artigo. para as entidades que o excedam. deverá
processar-se. no prazo de cinco anos. reduzindo o percentual à
base de um quinto a cada ano.

§ 2g _ A concessão de qualquer vantagem ao aumento de re
muneração. a criação ou alteração de estrutura de cargos e de
carreiras. bem como a contratação de pessoal pelos órgaos e
entidades da administração direta ou indireta. inclusive :fun
dações insti'tuidas e mantidas pelo Poder Público; só poderão
ser :feitas nos Limites do "caput" deste artigo:

I _ se houver prévia dotação orçamentária su:ficiente para
atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes;

II se houver autorização especi:fica na Lei de diretrizes
orçamentárias. ressállvad:as as empreSálS públicas e as socieda
des de economi:::l mista.

EMENDA: ZP01969-2
JOÃO CASTELO PDS

Emenda Hodi:ficativa
Dispositivo Emendado: Art. 190

I-'
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REF.: 6-2-2-196-00-00~ <COnt.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dê-se a seguinte redação ao art. 198:
"Art .198 _ A lei disporá sobre os limites com Q despesa de

pessoal e sobre :lS condições para emissão de titulos da divida
pública, compreendendo a natureza, o montan1:e, Q rentQbilida
de, as :formas e prazos de resgate."

REF.: 6-2-2-196-99-00-* REF.: 1ge-99-00~

Parágra:fo único. A Paragr1tto único. A conc:es-
concessão de C[lI3lquer vant'ãlgem são de qualquer van~ ou au
ou aumento de rell\uneração, Q mento de rell\unerêlÇão, a criação
criação ou alteração de estru- de cargos ou alteração de es
"tura de cargos e de carreiras, tru"tura de carreiras, bem como
bem como a contratação de pes'- a admissoo a qualquer titulo de
soaI pelos órgãos e entidades pessoal pelos órgãos e entida
da administração direta ou in- des da administração direta ou
direta, inclusive :fundações indireta, inclusive :fundações
instituidas e mantidas pelo Po- instituidas e mantidas pelo Po
der público, só poderoo Sel:" der público, só poderão ser
:feitas: :feitas:

I-'
I-'
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REF.: b-2-2-196-99-01~

I - se houver prévia
dotação orçamentária su:ficiente
para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acrés
cimos dela decorrentes;

REF.: 6-2-2-196-99-02~

II - se houver autori
zação especi:fica na lei de di
retrizes orçamentárias, ressal
vadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.

REF.: 6-2-2-999-00-00-*

REF.: 198-99-01-*
:r - IDÊNT:rCO

REF.: 198-99-02-*
J:I - :rDOOICO

EMENDA: 2P01061-0
HÉLIO MANHÃES prmu
Acrescente-se na seção 11, capitulo 11. ''Dos Orçamentos", os
seguintes artigos:
"Art. _ i: vedada ao Governador ou Pre:feito Q autorização de
quaisquer encargos, despesas, suplementêlÇão de dotações ou a
contratação de obras ou serviços após a rea1ização do p1ei1:o
eleitora1, excluindo-se apenas Q abertura de créditos
extraordinários nos casos de calamidade pública rigorosanlen1:e
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REF.: 6-Z-Z-999-00-00~ <COnt.)

REF.: 6-9-9-999-00-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETI:VAS EHENDAS INDI:VIDUAI:S

comprovados" •
"Art. _ A in:Eringência do disposto no artigo anterior
implicará em crime de responsabilidade, que obrigará a autori
dade in:fratora a restituir aos co:fres pilblicos, o valor cor
respondente aos gastos indevidamente realizados e à inabilita
ção para o exercicio da vida pública em qualquer :função por um
prazo de 10 <dez) anos.

EMENDA: 2P01963-3
PAES LJlNDI:H PFL

Emenda modi:ficativa
Dispositivo emendQdo: art. aq
Dê-se a seguinte redação ao ~go aq. reordenando. ainda,

a seção IX <Da Fiscalização Financeira, orçamentária, Opera
cional e Patrimonial) do capitulo I do Titulo IV como seção
II. do capitulo II <Das Finanças Públicas) do Titulo VI <Da
Tributação e do Orçamento) , logo após a seção ''Dos
Orçamentos" :

"Seção II
Da Fiscalização Financeirla, Orçamentárila e TomQda de Con-

tas
Ar1:• aq. A :fiscalização :financeira e orç;amentária será e

xercida pela Congresso Nacional, com o auxilio do Tribunal de
Contas da União. medilante controle externo. e pelos sistemas
de controle interno de cada Poder.

Parágra:fo único. Prestará contas qualquer pessoa :fisica ou
juridica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou, por qual
quer :forma, administre dinheiros, bens e valores públicos."

EMENDA: 2P00569-1
DIRCE TUTU QUADROS PTB

inclua-se onde couber no Tit. VI
Art. Toda empresa ou :fundação de que possua ações ou co

tas, seja sócio ou membro, é considerQda pessoa juridica de
direito público, sujeita á legislação pertinente e seus orça
mentos serão obrigatoriamente incluidos nas leis orçamentarias
respectivas.

I-"
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