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ASSEMSLf%A HAC%OHAL COHST%TU%HTE

RELAC%OHAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÃO DE S%STEMAT~ZAÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 01 SUBSEÇÃO: 00

PÃG:INA: 2

ART:r:GO: 170 PARÁGRA!'"O: 00 ~HC~SO: 00 ALíNEA: :t:

TEXTO QA S:r:STEMAT:r:ZAÇÃO:

Art. 170. A União; os ESt2dos, o Distrito !'"edera1 e
os Municipios; observado o disposto I_esta constituição; pode
rão instituir os seguintes tributos:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 171. A União; os Est~dos, o Distrito Federa1 e
os Municipios; observadO O disposto nesta constituição; pode
rão instituir os seguintes tributos:

.'

ART:r:GO: 170 PARÁGRAFO: 00 ~HC~SO: 01 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S~STEMAT:IZAÇÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

:I - impostos;

:r: - impostos;

ART~GO: 170 PARÁGRA!'"O: 00 :INC~SO: 02 AL.íNEA: :t:

TEXTO DA S:r:STEMAT~ZACÃO:

%% - taxas; em razão do exelcicio do poder de p01icia
ou pe1a uti1ização; e~etiva ou poten~ia1; de serviços PQb1icos
especi%icos prestados ao contribuint~ ou p~stos a sua disposi
ção;

PROJETO 00 CENTRÃO:

:I:r: - taxas; em razão do exercicio do poder de p01icia
ou pe1a uti1ização, e%etiva ou poten,ia1, de serviços PÚb1icos
especi~icos e divisiveis; prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição;

DESTA'\1lUES:

DESTAQUE N~: 1.675 SANDRA CAVALCANT~

APROVACÃO DO :r:NC:r:SO :r::r: DO ART. 170.
( 001 Ass. )

S:r:MÃO SESS:r:M ( 001 Ass. )
APROVAÇÃO (MANUTENCÃO) DO ART. 170; ~:r:, DO
PROJETO.

ART:r:GO: 170 PARÁGRAFO: 00 :r:NC:r:SO: 03 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S~STEMAT:t2AÇÃO:

:I:I:I - contribuição de me1horia, pe1a v31orização de
imóveis decorrente de obras pQblicas.

PROJETO DO CENTRÃO:

:I:t:I - contribuição de me1horia, decorrente de obras
PQb1ic:\s.
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PÁGINA: 3

DESTAQUES:

DESTAQUE Ns;!: 61.6 JOSÉ LUZZ DE SÁ ( 001 Ass. )
ART. 170, ITEM ZII DO'PROJETO DE CONSTITUICÃO.
PARA APROVACÃO.

AR'I'ZGO: 1.70 PARÁGRAFO: 01. ZNCJ:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATZZACÃO:

§ 1. 2 Sempre que possive1, os impos~os ~er~? ~ará~er
pessoa1 e serão graduados segundo a capacidade econom1ca do
con~ribuin~e. A adminis~ração ~ribu~ária, especia1men~e para
con%erir e%e~ividade a esses obje~ivos, poderá iden~i%icar,

respeitados os direi~os individuais e nos ~ermos da 1ei, o pa
trimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1. 2 Sempre que possive1, os impostos ~erão caráter
pessoa1 e serão graduados segundo a capacidade económica do
contribuinte. A administração ~ributária, especia1mente para
conxerir exetividade a esses objetivos, pbder~ identixicar,
respeitados os direitos individuais e nos ~ermos da 1ei, o pa
trimónio, os rendimen~os e as a~ividades económicas do
contribuinte.

( 001 Ass. )420 JOACZ GÓES
EMENDA 2P00172-6, ART. 1.70.

EMENDA: 2P00172-6 PARECER: PELA REJEICÃO
JOACI GÓES PWDS

Emenda Supressiva
Suprima-se dO Parágra%o primeiro do Art. 1.70 a expressão

inicia1 "Sempre que possive1 .....

DESTAQUES:

DESTAQUE Ns;!:

ARTZGO: 1.70 PARÁGRAFO: 02 ZNCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZACÃO:

~ 2 2 As taxas não poderão ter base de cá1cu10 própria
de impostos.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 2 2 AS taxas não poderão ter base de cá1cU10 própria
de impostos.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.45 FAUSTO ROCHA ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01.341-1.. (ART. 170)

EMENDA: 2P01341-4 PARECER: PELA REJEICÃO
FAUSTO ROCHA PFL

EMENDA ADZTZVA
Znc1ua-se o parag. 3 2 o inciso ZZI do Art. 1.70:
"Não serão cobrados impos~os ou taxas de qua1quer natureza

sobre os a1imen~os essenciais à SUbsiténcia: carne, 1ei~e, o
vos, arroz e %eijão.

c 001 Ass. )382 AIRTON CORDEIRO
EMENDA 2P01579-4, ART. 170.

EMENDA: 2P01579-4 PARECER: PELA REJEZCÃO
AIRTON CORDEJ:RO PFL

Acrescente-se ao art. 170, o seguinte parágra%o:

DESTAQUE Ns;!:

art. i 70 ..
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~ 3 2 Os ~mpostos de caráter pessoal não ~nc~d~rão os pro
ventos de aposentadoria com o impos1:o sobre a renda ou ou1:ro
qualquer de cará1:er pessoal.

( 001 Ass. )GERSON CA11ATA
EMENDA 2P01098-9 (ART. 170).

E~!ENDA: 2P0109B-9 PARECER: PELA REJEZÇÃO
GERSON CAMATA PMDB
Acrescen1:e ao ar1:~go 170, o segu~n1:e parágra~o:

~ Serão cobrados 1:r~bu1:os sobre herança, em aliquo1:a pro-
gress~va~ ~nc~den1:e sobre o qu~nhão de cada herde~ro.

DESTAG7E N2: 1.135
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RELACZONAMENTO DAS EMENDAS COI'! O PROJETO DA COMZSSÃO DE SZSTEUATZZACÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SECÃO: 01 SUSSECÃO: 00

PÃGZNA: 5

ARTZGO: 171 PARÁGRAFO: 00 ZNCJ:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATJ:ZACÃO:

Ar~. 171. Compe~eJ ainda J aos Munic1Pios ins~i~uirJ

como ~ribu~o, con~ribuição de cus~eio de obras ou serviços re
su1~an~es do uso do s010 urbano.

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃO

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.729 PAES LANDZM ( 221 Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO DO ART. 171 E PARÁGRAFO ÚNZCO
DO PROJETO DE CONSTZTUJ:CÁO (A) DA ~OMJ:SSÃO DE SJ:S
TEI1ATZZACÃO.

RENATO VJ:ANNA
APROVACÃO DO ART. 171.

( 001 Ass. )

SJ:MÃO SESSZM ( 001 Ass. )
APROVACÃO (MANUTENCÃO) DO ART. 171 DO PROJETO.

ARTZGO: 171 PARÁGRAFO: UN ZNCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATZZACÃO:

parágraxo único. A con~ribuição a que se rezere este
artigo será exig1ve1 de quem promover atos que imp1iquem au
mento de equipamento urbano em área de~erminadaJ e o seu va
10r J graduado em zunção do acréscimo decorrente J terá por ~i
mite g1oba1 o custo da~ obras ou serviços.

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃO

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRZO:

EMENDA: 2P01387-2 PARECER: PELA REJEZCÃO
FELJ:PE CHEJ:DDE PMDS
EMENDA MODZFZCATXVA

Dê-se ao art. 171 do projeto de Constituição (A)J a se
guin~e redação:

"Art. 171 _ Compete J ainda J aos Es~ados e Municípios ins
tituir J como tributo, contribuição de custeio de obras ou ser
viços resu1~antes do uso do 5010 ~rbano.·
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TíTULO: 06 CAPíTULO: B1 SECÃO: 01 SUBSECÃO: 00

pAG:INA: 6

ART:IGO: 172' PARAGRAFO: 00 :INC:ISO: 00 ALíNEA: *
TEXTÓ DA S:Z:STEMAT:I2ACÃO:

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Ar~. 172. Cabe à 1ei comp1emen~ar:

Ar~. 172. Cabe à 1ei comp1emen~ar:

ART:IGO: 172 PARAGRAFO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMAT:IZACÃ,O:

:z: - dispor sobre con:1i~os de compe~ência7 em ma~éria
~ribu~ária7 en~re a Uniã0 7 os Es~ados7 o Dis~ri~o F~era1 e os
Municípios;

PROJETO DO CENTRÃO:

:I - dispor sobre con:1i~os de compe~êncía7 em ma~éria
~ribu~ária7 en~re a Uniã0 7 os Estados 7 O Dis~ri~o Federa1 e os
Municípios;

ART:IGO: 172 PARAGRAFO: 0ra ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT:IZACÃ,O:

:I:I - regu1ar as 1imi~ações cons~i~ucionais ao poder
de ~ributar;

PROJETO DO CENTRÃO:

:IX - regu1ar as 1imitações cons~itucionais ao poder
de tributar;

ART:IGO: 172 PARAGRAFO: 0ra ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTE:MATXZAc1í,O:

:IX:I - estabe1ecer normas gerais em matéria de 1egis
1ação tribu~ária7 especia1mente sobre:

PROJETO DO CENTRÃO~

xxx - estabe1ecer normas gerais em matéria de 1egis
1ação tribu~ária7 especia1m~n~e sobre:

ART:IGO: 172 PARAGRAFO: 0ra ALíNEA: a

TEXTO DA S:Z:STEMAT:IZAÇ~,O:

a) de:inição de tribu~os e de suas espécies 7 bem co
mo 7 em re1ação aos impos~os discriminados nes~a Cons~i~uiçã07

dos respec~ivos :atos geradores 7 bases de cá1cu10 e con~ribu
intes;
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PROJETO DO CENTRÃO:

a) deziniçâo de tributos e de suas espécies 7 bem co
m0 7 em relação aos impostos discriminados nesta constituição 7
dos respectivos zatos geradores 7 bases de cálCUlo e contribU
intes;

ART:tGO: 172 PAAAGRAFO: 00 :tNCISO: 03 ALíNEA: b

TEXTO DA S:tSTEMATIZACÃO:

b) obrigaçâo 7

decadência.
lançamento, crédito, prescrição e

PRO~ETO 00 CENTRÃO:

b) obrigaçâo 7 lançamento 7 crédito, prescrição e deca-
dência;

ART:tGO: 172 PAAAGRAFO: 00 INC:tSO: 03 ALíNEA: Z

TEXTO DA SISTEMAT:tZACÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SISTEMATIZAÇÃO

PRO~ETO DO CENTRÃO:

c) o ato cooperativo praticado pelas sociedades coo
perativas e seu adequado tratamento tributário.

( 001 Ass. )600 PAULO ROBERTO CUNHA
EMENDA 2P008585 ARTIGO 172

EMENDA: 2P00858-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
PAULO ROBERTO CUNHA PDC
Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Artigo 172 7 :tnciso :t:tI
Acrescente-se ao :tnc. :t:t:t do Art. 172 7 do Projeto de Cons

tituição 7 a seguinte alinea:
Art. 172 _ •••
III _ •••

c) o ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e
seu adequado tratamento tributário.

DES'ô'AQUES:

DESTAQUE Nl:!:

MARC:tO BRAGA ( 001 Ass. )
SUPRESSÃO DA AL:tNEA C DO ART. 172 7 :tNC:tSO III DA
EMENDA N. 2P02042-9.

DES~~QUE Nl:!: 850. JOAQUIM FRANCISCO ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P00503-9. (TITULO V:t)

EMENDA: 2P00503-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOAQUIM FRANCISCO PFL

Acrescente-se onde couber:
"Fica assegurado o direito à compensação automática de

crédito liquidOS e certos 7 vencidos, do sujeito passivo contra
a Fazenda Pública e autarquias 7 inclusive nos casos de devolu
çâo de Empréstimo compUlsório."

DES~AQUE Nl:!: 1.538 MARCO MACIEL ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01806-S. (ART. 172)

EMENDA: 2P01806-8 PARECER: PELA REJE:tÇÁO
JALLES FONTOURA PFL

Acrescente-se ao artigo 172 7 ou onde couber, um parágrazo
com a seguinte redação:

Artigo 172 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único _ A lei complementar disporá que o crédito

tributário extingue-se após dois anos contados da ocorrência
do zato gerador da obrigação tributária respectiva.

DESTAQUE N2: 1.539 MARCO MACIEL ( 001 Ass. )
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TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SECÃO: 01 SUESECÁO: 00

pAG%NA: 8

EMENDA N. 2P00503-9. (ART. 172)

EMENDA: 2P00503-9 PARECER: PELA REJE%CÁO
JOAGU%11 i"RANC%SCO f'i"L

Acrescen~e-se onde couber:
"i":ica assegurado o direiTo à compensação au~omática de

crédi~o ~:iquidoS e cer~os, venc~dos, do sujei~o pass:ivo con~ra

a Fazenda Púb~ica e au~arquias, inc~usive nos casos de devo~u

ção de Emprés~:imo compu1s6r:io."
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISsAo DE SISTEMATI2AÇAo

PÁGINA: 1

TíTULO: 05

ARTIGO: 173

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: 00

SEÇÃO: f'1 SUBSEÇÃO: 00

INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

Art. 173. competem à união; em Território Federa~; os
impostos estaduais e; se o Território não ~or dividido em Mu
nicipios; cumu~ativamente; os impostos municipais; e ao Dis
trito Federa~; os impostos municipais.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 173. compe~em à união; em Território Federa~; os
impostos estaduais e; se o Território não ~or dividido em Mu
nicipios; cumu~ativamente; os impostos municipais; e ao Dis
trito Federa~; os impostos municipais.
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pAGINA: 10

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 01 SUSSEÇÃO: 00

ARTIGO~ 174 PAAAGRAFO: 00 INCISO: 00 ALíNEA: *
Tl:XTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 174. A união poderá instituir J além dos enumera
dos no artigo 182 J outros impostos J desde que não tenham ~ato

gerador ou base de cálculo próprios de impostos discr:i.minados
nesta Constituição.

PIiOJE:TO DO CE:NTRÃO:

Art. 174. A União poderá instituir J além dos enumera
dos no artigo 182 J outros impostos. desde que nào tenham ~ato

gerador ou base de cálculo próprios de :i.mpostos discriminados
pe1a Constituição.

ARTIGO· 174 PARÁGRAFO: UN INCISO: 00 ALíNE:A: *
T~XTO DA SISTE:MATIZAcÃO:

Parágra~o único. Imposto instituído com base neste
artigo não poderá ter natureza cumulativa e dependerá de lei
aprovada pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

P~OJE:TO DO CE:NTRÃO:

parágra20 único. Imposto instituído com base neste
artigo não poderá ter natureza cumulativa e dependerá de lei
aprovada pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

( 001 Ass. )425 UII.SON CAMPOS
E:MENDA 2P01421-5, ART. 174.

EMENDA: 2P01421-6 PARECER: PELA REJEIÇÃO
NILSON CAMPOS PMDB
Acrescente-se ao art. 174 do Projeto de Const:i.tuição (A) da
Comissão de Sistematização o seguinte:
"Parágra~o único _ nenhum tributo. taxa ou tari2a será majora
do pela união. pelos Estados ou pelos Municípios sem prévia
autorização de dois terços dos membros. respectivamente. do
Congresso Nacional. da Assembléia Legislativa ou da Cãmara
Municipal"

D€:STAQUE:S:

Dr.STAQUE: N2:
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PÃGZNA: 11

TÍTULO: 06 CAPÍTULO: 01. SECÃO: 01. SUBSECÃO: 00

ARTXGO: 1.75 PARAGRAFO: 00 ZNCXSO: 00 ALÍNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

Art. 1.75. A união, os Estados e o Distrito Federal
poderão instituir empréstimos compulsórios para atender a des
pesas extraordinêrias provoca~as por calamidade pública.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 1.75. A União poderê instituir empréstimos com
pUlsórios para atender a despesas extraordinêrias provocadas
por calamidade pública.

DE;STAGUES:

DESTAQUE N2: 1..366 ADYLSON MOTTA ( 001. Ass. )
SUPRESSÃO DO ARTIGO 1.75, SEUS PARÁGRAFOS E INCISOS
DO TÍTULO VI).

( 001. ASS. )440 JESSÉ FREIRE
EMENDA 2P01.049-1. 2 ART. 1.75.

EMENDA: 2P01.049-1. PARECER: PELA REJEIC~O
JESSÉ FREIRE PFL

O artigo 1.75 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1.75 _ A União poderá instituir empréstimos compulsó

rios para atender a despesas extraordinárias provocadas por
calamidade pública.

§ 1.2 _ A instituição do empréstimo compulsório deverá ob
servar o disposto no artigo 76.

§ 2 2 _ A aPlicação dos rEcursos provenientes do empréstimo
compulsório será expressa e estritamente vinculada à despesa
que ~undamentou sua instituiCAo.

§ 3 2 _ A devoluçâo do e~préstimo compulsório dar-se-ê no
prazo má xãmo de três anos."

DESTAGUE Nº:

FRANCXSCO AMARAL ( 001. Ass. )
APROVACÃO DO CAPUT DO ART. 1.75 DO PROJETO DE
CONSTXTUXCÃO 2 EI1 SUBSTIUTXCÃO AO ART. 1.75 DA
EMENDA N. 2P0Z04Z-9.

ARTZGO: 175 PARÁGRAFO: 01. ZNCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

§ 1.2 A União poderê 2 ainda~
compulsórios nos seguintes casos:

instituir empréstimos

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1. 2 A União poderá 2 ainda~
compulsórios nos seguintes casos:

instituir empréstimos

ARTXGO: 1.75 PARÁGRAFO: 01. INCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATXZACÁO:

x - investimento pÚblico de relevante interesse na
cional~ observado o disposto no artigo 177~ XZX~ "b";

PROJETO DO CENTRÃO:

x - investimento público de carêter urgente e de re
levante interesse naciona1 2 observado o disposto no artigo
177~ ZZZ~ "b";
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PÂGXNA: 12

TíTULO: 1<'6 C.,\píTULO: 1<'1 SECÃO: 1<'1 SUESECÃO: fim

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.176

DESTAQUE N2: 1.193

ALÉRCIO DIAS , 001 Ass. )
SUPRESSÃO DO INCISO I~ ~ 1.; DO ART. 175 DO
PROJETO DE CONST~TUXCAO.

AFIF DOMINGOS ( 1<'1<'1 Ass. )
SUPRESSÃO 00 INCXSO I; 00 ~ 1. DO ART. 175 DA
EMENDA N. 2PI<'21<'42-9.

ART~GO: 175 PARÁGRAFO: 01 INCISO: 1<'2 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATIZACÃO:

PROJETO 00 CENTRÃO:

IX - guerra externa ou sua iminência.

xx - guerra externa ou sua iminência.

ARTXGO: 175 PARAGRAFO: 1<'2 XNCXSO: 01<' ALíNEA: :«

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

~ 2 2 Os empréstimos compu~s6rios; exceto aque~es ins
titu~dos com base no inciso XI do parágraxo anterior:

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 2 2 Os empréstimos compu~s6rios, exceto aque~es ins
titu~dos com base no inciso II do parágraxo anterior:

ARTXGO: 175 PARÁGRAFO: 1<'2. XNCXSO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

X - somente poderão tomar por base %atos geradores
compreendidos na competência tributária da pessoa jurídica que
o::; instituir;

PROJETO DÓ CENTRÃo:

~ - somente poderão tomar por base xatos geradores
compreendidos na competência tributária da União;

ARTIGO: 175 PARÁGRAFO : I<'~~ INCISO: 02 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO::

II - dependerão de ~ei aprovada pe~a maioria abso~uta
do Congresso Nacional ou das Assembléias Legislativas; que
respeitará o disposto no artigo 177; III; "a".

PROJETO DO CENTRÃO:

XX - dependerão de ~ei aprovada pe~a maioria abso~uta
do Congresso Naciona~; que respeitará o disposto no artigo
177, X~~; ""a".
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ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTE11ATI2AÇÁO

PÁGINA: 13

TfT~~O: 05 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 01 SUBSEÇÃO: 00

< 001 Ass. )630 LUI2 FREIRE
EMENDA 2P00499-1~ ART. 175.

EMENDA: 2P0049S-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
LUI2 FREIRE PMDB

Acrescente-se ao artigo 1757 do Projeto de constituição
elaborado pela Comissão de Sistematização~ o seguinte
parárgrazo:

Art. 175.
~ 3 2 _ AP6s a posse no governo~ os pOderes executivos ze

deral~ estaduais e municipais encaminharão aos respectivos le
gislativos 7 dentro do prazo de 30 dias corridos~ o pleno de
governo~ acompanhado de suas diversas Políticas de ação~ os
quais após serem aprovados pelo legislativo~ terão zorça de
lei.

~ 4 2 _ O plano e as políticas rezeridas no ~ 3 2 deste ar
tigo deverão ser apreciadOS no prazo máximo de 60 dias
corridos. Passado esse prazo e na zalta de apreciação por par
te do legislativo~ o plano e as Políticas em questão serão
considerados aprovadOS.

~ 52 _ As alterações do Plano de governo e de suas políti
cas de ação s6 se darão com a anuência e aprovação do
legislativo.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00997-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
CARREL BENEVIDES PMDB

Emenda ao Projeto de constituição
Acrescen~e-se à seção I~ Capitulo I~ Titulo VI~ após o ar

tigo 175~ o seguinte artigo:
"Art. _ ~ zacultado à união~ aos Estados~ ao Distrito Fe

deral e aos Municipios~ suspender 7 por tempo determinado 7 no
caso de a empresa comprovar estado de necessidade zinanceira 7
a cobrança de tributos7 que poderão ser capitalizados o con
vertidos em participação no capital, conzorme dispuser a lei."

EMENDA: 2P01541-7 PARECER: PELA REJEICÃO
RAIMUNDO RE2ENDE PMDB
Emenda Aditiva ao Artigo 175

Acrescenta-se ao artigo 175 o seguinte parágrazo:
~ 3 2 _ O empréstimo será resgatado em moeda corrente~ pelo

valor atualizado~ dentro do prazo de 5 anos 7 conzorme dispuser
a sua lei instituidora.



EM : 28/03/88

ASSEMELÉJ:A NACJ:ONAL CONSTJ:1·UJ:NTE

RELACJ:ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMJ:SSÃO OE SJ:STEMATJ:ZAÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01. SEÇÃO: 01 SUESEÇÃC: 00

PÃG:rNA: 14

ARTJ:GO: 176 PAMGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 00 ALiNE'A: li:

TEXTO DA SJ:STEI1ATJ:ZAÇ1\.0:

Art. 176. Compete exc1usivamente à União instituir
contribuições sociais, de ~ntervenção no domínio econblnico e
de interesse das categoriws pro~issionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos artigos 172, ~J:J:, e 177, J: e J:J:J:.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 176. Compete exc1usivamente à União instituir
contribuições sociais, de ~ntervenção no domínio económico e
de interesse das categori~s pro%issionais ou econôlnicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos artigos 172, ~J:J: e 177, J: e J:J:J:.

( 001 Ass. )FRANCJ:SCO DORNELLES
EMENDA N. 2P01743-6 (ART. ',76).

EMENDA: 2P01743-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
FRANCJ:SCO DORNELLES PFL

De-se ao art. 176 do PJojeto de Constituição (A) da Comis
são de Sistematização, a seguinte redação.

"Art. 176. Compete exc1usivamente à União:
J: _ instituir contr~buições sociais e de intervenção no

domínio econômico, observadO o disposto nos incisos J: e :rJ:J: do
artigo 177, e a 1ei cornp1ementar a que se re~ere o artigo 172,
J:J:J:.

J:J: _ insituir, mediante 1ei, contribuições de interesse de
categorias pro%issionais e econômicas, de%erindo-1hes compe
tência para a ~ixação do r8spectivo va10r."

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.662

ARTJ:GO: 176 PARÁGRAFO: UN J:NCJ:SO: 00 ALiN~: :I(

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇÃO:

Parágra~o único. 0s Estados e os Municípios poderão
instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o
custeio, em bene~ício dest~s, de sistemas de previdência e as
sistência socia1.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Parágra%o único. os Estados e os Municípios poderão
inStituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o
custeio, em bene~ício destes, de sistemas de previdência e as
sistência socia1.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTMRJ:O:

EMENDA: 2P01540-9 PARECER: PELA REJ:;::rÇÃO
RAJ:MUNDO REZENDE PMDS

Emenda Aditiva ao Arti90 176
Acrescente-se ao artlgo 176 um parágra~o com a seguinte

redação:
~ 2 2 _ As contribuições institu1das por este artigo

sujeitar-se-ão aos prazos de decadência e de prescrição pre
vistos para os tributos.

DESTAQUE E EMENDAS ADJ:TJ:vAS

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.341 JOSÉ TJ:NOCO ( 001 Ass. )
EMENDA 2P00539-0 ( ADJ:TJ:VA DE PARÁGRAFO ).

EMENDA: 2P00539-0 PARECER: PELA REJEJ:ÇÃO
JOSÉ TJ:NOCO PFL



EI1 : 28/03/88

ASSEMBL~%A HAC%OHAL COHST%TU%HTE

RELAC%OHAMEHTO DAS EMEHDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%2ACÃO

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SECÃO: 01 SUBSECÃO: 00

PÁG%HA: 15

DESTAQUE HS!:

Acrescente-se ao Artigo 44~ ou onde couber~ dois
parágrafos com a seguin~e redação:

Artigo 1.f4 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i'~~'~'~;'~;~i~;'~~i~~i~~~;'~~'~~~i;~~ii~;i~'~~~i~i;i;~ii :
vo terão composição paritária de membros da fazenda pÚb1ica e
de representantes dos contribuintes na forma estabe1ecida em
1ei.

~ 17 _ ~ assegurado o direito ~ devo1ução ou ~ compensação
automática de créditos 1íquidos e certos~ vencidos~ do sujeito
passivo contra a fazenda púb1ica e autarquias~ inc1usive nos
casos de empréstimo compu1s6rio~ com os mesmos acréscimos 1e
gais de juros e correções aos quais forem ObrigadOS os
contribuintes.

CH%CO HUI1BERTO
EMEHDA 2P01537-S~ ART. 175.

EMEHDA: 2P01637-S PARECER: PELA REJE%CÃO
CH%CO HUMBERTO PDT

%nc1ua-se como art. 175 e parágrafo os dispositivos se
guintes~ renumerando o atua1 art. 175.

Art. Em tudo que interessar à fazenda Haciona1, a autori
dade fisca1, nas áreas de sua jurisdição e competência, tem
precedência sobre as demais.

Parágrafo único. A precedência de que trata este artigo
imp1ica que as autoridades fiscais poderão requisitar o auxi
1io da força pÚb1ica federa1, estadua1 ou municipa1, e reci
procamente, quando vítimas de embaraço ou descato no exercício
de suas funções, ou quando -necessário à efetivação de medida
prevista na 1egis1ação tributária, ainda que-não se con~igure

fato defindo em 1ei como crime ou contravenção.

DESTAQUE HS!: 785 CHXCO HUMBERTO ( 001 Ass. )
EMEHDA H. 2P01537-S. (ART. 175)

EMEHDA: 2P01537-5 PARECER: PELA REJE%CÃO
CHICO HU11BERTO PDT

%nc1ua-se como art. 175 e parágrafo os dispositivos se
guintes~ renumerando o atua1 art. 175.

Art. Em tudo que interessar à fazenda Haciona1, a autori
dade fisca1~ nas áreas de sua jurisdição e competência~ tem
precedência sobre as demais.

Parágrafo único. A precedência de que trata este artigo
imp1ica que as autoridades ~iscais poderão requisitar o auxí
1io da força Púb1ica federa1, estadua1 ou municipa1, e reci
procamente, quando vitimas de embaraço ou descato no exercício
de suas funções, ou quando necessário à e~etivação de medida
preVista na 1egis1ação tributária, ainda que não se configure
fato defindo em 1ei como crime ou contravenção.

DESTAQUE HS!: 1.259 JOS~ EGREJA ( 001 Ass. )
APROVACÃO DA EM~HDA H. 2P00474-1 (TITULO VI,
CAPITULO %~ SECA0 %).

DESTAQUE NS!: 2.221

EMEHDA: 2P00474-1 PARECER: PELA REJE%CÃO
Jost EGREJA PTB

Emenda aditiva para ser inserida na seção I _ "DOS Princi
pios Gerais"~ do Capitu10 % do Títu10 VI, onde couber:

Art. • •• os tributos parti1hados entre a união, os Estados
e os MunicípiOS, serão rec01hidos diretamente a seu
beneficiário; quando 'houver rateio, o rec01himento será feito
diretamente a fundo especifico em banco oficia1, para contr01e
e distribuição pe10 Tribuna1 de Contas do Poder beneficiário
mais abrangente.

MÁRIO MAIA
EMENDA 2P01637-5 (ART%GO 175).

EMEHDA: 2P01537-S PARECER: PELA REJEICÃO
CH%CO HU11BERTO PDT

Inc1ua-se como art. ~75 e parágrafo os dispositivos se
guintes~ renumerando o atua1 art. 176.

Art. Em tudo que interessar ~ fazenda Haciona1, a autori
dade fisca1, nas áreas de sua jurisdicão e competência, tem
precedência sobre as demais. .

Parágrafo único. A precedência de que trata este artigo
imp1ica que as autoridades fiscais poderão requisitar o auxi
1io da força púb1ica federa1, estadua1 ou municipa1, e reci
procamente, quandO vitimas de embaraço. ou descato no exercício
de suas ~uncões~ ou quando necessário à e~etivação de medida
prevista na 1egis1ação tributária, ainda que não' se configure
fato defindo em 1ei como crime ~u contravenção.
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A~SEMSLtXA NACXONAL CONSTXTYXNTE

R~LAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE S%STEMATXZACÃO

TTTULO: 05 CAPíTULO: 01 SECÃO: 02 SUSSECÃO: 00

PÁG%NA: 16

AnT%GO: 177 PARÁGRAFO: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

Art. 177. Sem preju~zo de outras garantias assegura
das ao contribuinte~ é vedadp à União~ aos Estados~ ao Distri
to Federa1 e aos Municipios:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 177. Sem preju~zo de outras garantias assegura
das ao contribuinte~ é vedado à União~ aos Estados~ ao Distri
to Federa1 e aos Municípios:

c 001 Ass. )20 SAULO QUE%RÓ2
EMENDA N. 2P00990S. ART. 177.

EMENDA: 2P00990-S PARECER: PELA REJE%CÃO
SAULO QUE%RÓ2 PFL

EMENDA SUSST%TUT%VA _ SUPRESSXVA
Art. 177. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao

contribuinte~ é vedado à união~ aos Estados~ ao Distrito Fede
ra1 e aos Municípios:

% _ Instituir ou aumentar tr:i.buto ou onus de qua~quer na
tureza sobre a renda~ os bens~ o patrimôn:i.o~ os serv:i.ços e a
prOdução econômica~ sem que a Lei estabe~eça~ bem como cobra
10s em cada exerc~cio sem que a Lei que os houver instituido
ou aumentado esteja em vigor 350 dias antes do inicio do exer
c~cio %:i.nanceiro. Le:i. do Congresso Naciona~ poderá excetuar o
imposto ~ançado por motivo de guerra externa e o empréstimo
compUlsório para atender calamidade pública;

X% _ Instituir tratamento desigua~ entre contr:i.buintes que
se encontrem em situação equivalente~ proibida qua~qer distin
ção em razão de ocupação pro%issiona1 ou %unção por e~es exer
cida? independentemente da denominação jurídica dos rendimen
tos~ t~tu~os ou dire:i.tos;

XII _ A~terar a base de cálcUlo dos tributos OU do ônus de
qua~quer natureza sobre a renda~ os bens~ o patrimônio~ os
serv:i.ços e a prOdução económica ou aumentar as respectivas a
~~quotas~ sem que a Le:i. autorizáve~ esteja em v:i.gor 350 d:i.as
antes do exerc~cio %inanceiro;

%V _ Utilizar tributo com e%eito de conxisco.
Parágra%o Único _ Suprima-se

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

( 001 Ass. )575 CARLOS CHIARELLI
EMENDA N. 2P00990-5. (ART. 177)

EMENDA: 2P00990-S PARECER: PELA RE~E%CÃO
SAULO QUE%RÓ2 PFL

EMENDA SUSSTITUT%VA _ SUPRESS%VA
Art. 177. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao

contribuinte~ é vedado à União~ aos Estados~ ao Distrito Fede
ra~ e aos Municipios:

% _ Instituir ou aumentar tributo ou onus de qua~quer na
tureza sobre a renda~ os bens~ o patrimônio? os serviços e a
prOdução econômica? sem que a Lei estabe~eça~ bem como cobra
los em cada exercicio sem que a Lei que os houver instituido
ou aumentado esteja em vigor 350 dias antes do inicio do exer
cicio %inanceiro. Lei do congresso Naciona~ poderá excetuar o
illl1Posto ~ançado por motivo de guerra externa e o empréstimo
compulsório para atender calamidade pública;

%% _ Instituir tratamento desigual entre contribuintes que
se encontrem em situação equivalente~ proibida qua~qer distin
ção em razão de ocupação proxissiona~ ou xunção por eles exer
cida~ independentemente da denominação juridica dos rendimen
tos~ titulos ou direitos;

%X% _ A1terar a base de cálcu~o dos tributos ou do õnus de
qualquer natureza sobre a renda~ os bens~ o patrimônio~ os
s,erviços e a prOdução econômica ou aumentar as respectivas a
liquotas~ sem que a Lei autorizável esteja em vigor 350 dias
antes do exercicio xinanceiro;

%V _ Uti~izar tributo com exe:i.to de conx:i.sco.
Parágraxo Único _ Supr:i.ma-se

DESTAQUE N2:

ART%GO: 177 PARÁGRAFO: 0~ %NC%SO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

~leça;

% - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabe-
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RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÁO DE S%STEMAT%2AÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 02 SUBSE~ÁO: 00
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PROJETO 00 CENTRÃO:

% - exigir ou aumentar tributo sem J.ei que o estabe-
J.ec;:a;

ART,%GO: 1.77 PARAGRAPO: 00 %NC%SO: 02 ALÍNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÁO:

xx - instituir tratamento desiguaJ. entre contribuin
tes que se encontrem em 'situação equivaJ.ente~ proibida quaJ.
quer distinção em razão de ocupação profissionaJ. ou função por
eles exercida, independentemente da denominação juridica dos
rendimentos, titulos ou direitos;

PROJETO 00 CENTRÃO:

xx - instituir tratamento desiguaJ. entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente, proibida qua1
qUer distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominac;:ão juridica dos
rendimentos~ titulos ou direitos;

ART%GO: 1.77 PARAGRAPO: 00 XNC%SO: 03 ALÍNEA: li:

TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÁO:

XXX - cobrar tributos:

PROJETO 00 CENTRÃO:

XXX - cobrar tributos:

( 001. Ass. )330 AROLDE DE OLXVEXRA
EMENDA 2P00729-5~ ART. 177.

EMENDA: 2P00729-5 PARECER: PELA RCJEXÇÃO
AROLDE DE OLXVEXRA PPL
EMENDA SUBSTXTUTXVA
Substitua-se o inciso XXX do artigo 1.77, pelO seguinte:
"XXX - cobrar tributos:
a) de qua1quer espécie~ inc1usive os de que trata a aJ.inea "b"
abaixo, antes de decorridos noventa dias da data da publicação
da lei que os houver instituido ou aumentado;
b) sobre o patrimônio, renda e proventos de qualquer natureza~

no mesmo exercicio xinanceiro em que haja sido pub1icada a 1ei
que os houver instituido ou aumentado."

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

ARTXGO: 1.77 PARAGRAPO : 00 XNCXSO: 03 ALÍNEA: a

TEXTO DA S%STEMATX2AÇÃO:

a) em re1açào a fatos geradores ocorridos antes do
inicio da vigência da lei que os hOU"4?Y instituido ou aumenta
do;

PROJETO 00 CENTRÃO:

a) em reJ.ação a fatos geradores ocorridos antes do
inicio da vigéncia da 1ei que os houver instituido ou aumenta
do;
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( D01 Ass. )626 OSVALDO COELHO
EMENDA 2PD1744-4~ ART. 177.

EMENDA: 2P01744-4 PARECER: PELA REJEIÇAO
OSVALDO COELHO PFL

Dê-se à letra "a" do inciso III do art. 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 ocorr~n os elementos de xato nela indicados
como componentes do fato xerador ou determinantes da base de
cálcUlo;".

DESTAQUES:

DESTAQUE NSl:

ARTIGO: 177 PAMGRAFO: 00 INCISO: D3 ALíNEA: b

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

b) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido pu
blicada a lei que os instituiu ou aumentou;

PROJETO DO CENTRÃO:

b) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido pu
blicada a lei que os instituiu ou aumentou.

872 DAnCY DEITOS ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01897-1. (ALINEA s~ INCISO III 00
ART. 177 DO PROJETO)

EMENDA: 2P01897-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
DARCY DEITOS PMDE
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação à alinea "b" do inciso III do artigo
177~ desdobrando-se em a1ineas "1:)" é "c"~ conxorme segue:

"b) sobre patrimônio~ ou proventos~ se a :Lei corresponden
te não houver sido pUblicada~ no minimo~ três meses antes do
injcio do periodo em que ocorrerem os elementos de fato ne1a
indicados como componentes do fato gerador e determinantes da
1:)ase de cá1CUlo;

c) não alcanÇadOS pelo disposto na alinea "b"~ antes de
tré~s meses da pU1:)1icação da 1ei correspondente."

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

( D01 Ass. )7 JORGE LEITE
E1'1l;::NDA 2PD01513. ART. 177

EMENDA: 2P00151-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JORGE LEITE PMDE

EMENDA ADIT:tVA.
DISPOSITIVO EMENDADO:Item XII, do artigo 177~ do projeto

de Costituição (A) da Comissão de Sistematização, que dispõe
sobre o impedimento da cobrança de tributos, o eguinte:

"Art. 177- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:J::I:t - •••• " •••• """" ••••• " •••••••••••••••• " •••••••• " •• """ ••

DESTAQUE N2:

, . , , . , , . , , , , , , , .. , , ., .. , , , , . , , , , ., , .
c) s01:)re proventos de aposentadoria e penção".

DESTAQUE N2: 163 ERALDO TINOCO ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01803-3. (ART. 177, INCISO II:r~ ALINEA
, c" •

EMENDA: 2PD18D3-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ERALDO TINOCO PFL

Acrescente-se no inciso III~ do art. 177, a alinea c:
"Art. 177

ZU
c) um prazo inferior a noventa dias, contado a partir da

data da pUb1icação da lei que os instituiu ou aumentou."

DESTAQUE N2: 849 . JOAQU:tM FRANCISCO ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2PD1025-3. (ART. 177)

EMENDA: 2PD1025-3 PARECER: PELA REJEIÇAo
JOAQUIM FRANCISCO PFL

Acrescente-se no inciso T~I do art. 177 a alinea "c":
"Art. 177 •••••••.. , .
II:t _ ••••••••••
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C) um prazo inferior a noventa dias, contado a partir da
data da pUblicação da lei que os instituiu ou aumentou."

OESTAGUE N2: 905 JESUS TAJRA ( 001 Ass. )
~MENDA 2P00313-3 (ARTXGO 177, íTEM XIX)

EMENOA: 2P00313-3 PARECER: PE~A REJEICÃO
JESUS TAJRA PF~

Xnclua-se ao Art. 177 item XXX, a seguinte letra "c":
ArL. 1.77 - .
:J::r;:J: - .
a) .
b) .
c) sobre patrimônio, renda ou proventos, se a lei corres

pondente não houver sidO publicada antes do inicio do período
em que ocorrerem os elementos de fato nela indicados como com
ponentes do fato gerador e determinantes da base de cálculo.

ARTXGO: 177 PARÁGRAFO: 00 XNCXSO: 04 A~íNEA: :I:

TEXTO OA SXSTEMATXZACÃO:

xv - utilizar tributo com efeito de confisco.

PROJ~TO DO CENTRÃO:

xv - utilizar tributo com efeito de confisco.

( 001 Ass. )252 JOSÉ MARIA EYMAE~
EMENDA 2P01305-5, ART. 177.

2P01305-5 PARECER: PE~A REJEICÃO
JosÉ l'lARIA EYl'lAE~ POC

Emenda Aditiva
Adite-se ao Artigo 177, mais item (V)
Artigo 177 ••• é vedado à União, aos Estados, ao Oistrito

Federal e aos Municípios:
ítem v _ Estabelecer privilégio de natureza processual

para a Fazenda Pública em detrimento do contribuinte.

EMENDA:

O~STAQU~S:

DESTAGUE N2:

( 001 Ass. )394 EASXLXO VXLLANX
EMENDA 2P01532-8, ART. 177.

EMENDA: 2P01532-8 PARECER: PELA REJEXCÃO
EASXLXO VX~LANX PMDE

Inclua-se, no art. 177 do projeto da Comissão de sistema
tizacão, um item, que seria o v, com o objetivo de restabele
cer norma moralizadora, que se consubstanciara no item V, do
art. 170, do Projeto Bernardo Cabral (SegundO).

OESTAGU~ N2:

ARTXGO: 177 PARÁGRAFO: UN XNCXSO: 30 ALíNEA: :I:

TEXTO OA SXSTEMATX2ACÃO:

Parágrafo único. O disposto na alínea trb" do inciso
XXX não se aplica aos impostos de que tratam os incisos X, XX,
XV e V do artigo 182 e o artigo 183.

PROJ~TO DO CENTRÃO:

parágrafo único. O disposto na alínea trb" do inciso
xxx não se aplica aos impostos de que tratam os incisos X, IX,
XV e V do artigo 182 e o artigo 183.

844 CAR~OS MOSCONX ( 301 Ass. )
APROVACÃO OA EMENOA N. 2P01814-9 (ART. 177).

EMENDA: 2P01814-9 PARECER: PE~A APROVACÃO
CXO CARVA~HO PMOE

OESTAGUES:

OESTAGUE N2:



EM : 28/"3/88

ASSEMSLÉ%A NAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÃO DE S%STEMAT%2ACÃO

PÁG%NA: 20

CAPíTULO: ,,1. SUESECÃO: ""

DESTAQUE N2: 254

O parágraxo úni~o do artigo 1.77 passa a ter a seguinte
zedacâo:

"parágraxo único _ O diposto na a~1nea "b" do inciso %%%
não se ap~ica aos impastos de que tratam os incisos %J %~J %V
e' V do artigo 1. 82 J o ,.rtigo 1. 83 e às contribuicões de que tra
Ta o artigo 1.76."

~OSÉ MAR%A EYMAEL ( ""1 Ass. )
SUPR%ME NO PARAGRAFO ~N%CO DO ART. 177 A
REFERENC~A DO ~NC~SO =V DO ART. 1.82.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR~O:

EMENDA: 2P"1. 549-2 PARE:CER: PELJ, REJE%CÃO
J.l1%LSON MART%NS PMDS
EMENDA AD~T%VA

Acrescente-se ao nrtigo 177 o seguinte inciso V:
"Art. 1.77:
V _ estabe~ecer privi~égio da natureza processua~ para a

Fazenda PÚb~ica, em d~trimento de contribuintes.'



EM : 28/03/88

ASSEMBLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~SSÃO DE S~STEMAT~ZACÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

pAG~NA: 21

ART:tGO: 178 PARÁGRAF'O : 00 :tNC:tSO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S:tSTEMAT:tZACÃO:

Art. 178. É vedado à União J aos Estados J ao Distrito
Federa1 e aos Municípios:

PROJETO 00 C~NTRÃO:

Art. 178. É vedado à União J aos Estados J ao Distrito
Federa1 e aos Municípios:

ART~GO: 178 PARÁGRAF'O: 00 ~NC:tSO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZACÃO:

:t - estabe1ecer 1imitacões ao trá%ego de pessoas ou
bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais J
ressa1vada a cobrança de pedágio pe1a uti1ização de vias con
servadas pe10 Poder Púb1ico;

PROJETO 00 CENTRÃO:

:t - estabe1ecer 1imitacões ao trá%ego de pessoas ou
bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais J
ressa1vada a cobrança de pedágios pe1a uti1izacão de vias con
servadas pe10 Poder Púb1ico;

ART:tGO: 178 PARÁGRAFO: 00 :tNC:tSO: 02 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S:tSTEMAT:tZACÃO:

:t:t - instituir impostos sobre:

PROJETO 00 CENTRÃO:

:t:t - instituir impostos sobre:

ART:tGO: 178 PARÁGRAFO: 00 :tNC:tSO: 02 ALíNEA: a

TEXTO DA S:tSTEMAT:tZACÃO:

PROJETO 00 CENTRÃO:

a) patrimônio J renda ou servicosJ uns dos outros;

a) patrimônio J renda ou servicos, uns dos outros;

ART:tGO: 178 PAMGRAFO: 00 :tNC~SO: 02 ALíNEA: b

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZACÁO:

PROJETO 00 CENTRA0:

b) temp10s de qua1QUer cu1to;

b) temp10s de qua1quer cu1to;
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ASSEMELÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATXZACÃO

TíTULO: 35 CAPíTULO: 31 SECÃO: 32 SUESECÃO: 33

PÁG~NA: 22

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.252 JOSÉ EGREJA ( 331 Ass. )
APROVACÃO DA EMENDA N. 2P339B1-5 (T~TULO XV~
CAPXTULO X~ SECÃO XX~ ART. 17B~ ALXNEA S) .•

EMENDA: 2P339B1-5 PARECER: PELA REJEXCÃO
JOSÉ EGREJA PTE

do Art. 17B~ da seção XX~ do

salvo quando ut~l~zados para
Polít~cas~ part~dárias ou

Emenda ad~t~va à alinea "b"~

Capitulo ~~ do titulo xv.
Xnclua-se ao art. 17B~

expressões:
Art. 17B ( ••• )
b) templos de qualquer culto~

p~egação ou ação de at~v~dades

i':Ieológ~cas•

alínea "b"~ "~n :f~ne" as

ART~GO: 17B PARÁGRAF'O: 3j~ XNCXSO: 32 ALíNEA: c

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

c) patr~m6n~0~ renda ou serv~ços dos part~dos polít~
cos~ ~nclus~ve suas :fundações~ das ent~dades s~nd~ca~s d& tra
balhadores e das ~nst~tu~ções de educação e de ass~stên~ia so
c:ial~ sem :f~ns lucrativos~ observados os requisitos da lei
c()mplementar;

PROJETO DO CENTRÃO:

c) patr~mônio~ renda ou serv~ços dos part~dos poli ti
coso ~nclus~ve suas :fundações. das ent~dades sindica~s dOS
trabalhadores~ das institu~ções de educação e de assistência
S()c~al~ sem :f~ns lucrat~vos~ Observados os requ~s~tos da le~;

DESTAQUES:

Poder de Tributar
"c"~ do inc~so ~X. do art. 178 do Projeto de
aprovado pela Comissão de sistemat~zação. a

EMENDA:

AI~UXZXO EEZERRA ( 331 Ass. )
RI:JEXCÃO DA EMENDA N. 2P33935-1 (AR'Jl. 17B~ XNC:tSO
X:C. AL:tNEA C).

2P33935-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
VICTOR F'ACCXONX PDS
Disposit~vo Emendado: Art. 17B~ Xnciso :IX. alinea "c"
T:i.tul0 VX
na Tributação e do Orçamento
CêiPitulo X
Do Sistema Tributârio Nacional
seção XX
Das L:im:itações do
Dé-se à a:l.:í:.nea
Const~tuição (A)~

seguinte redação:
Art. 17B _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XX - .
c)- patr~mônio. rendas ou serviços dos part~dos polit~cos.

inClusive suas :fundações~ das ent~dades s~ndicais. das insti
tuições cientí:f~cas. de educação. de assistênc~a social. de
outras sociedades civis e das entidades :fechadas de previdên
cia. sem :fins lucrat~vos. observados os requ~sitos da lei
complementar.

( 331 Ass. )

DESTAQUE N2: 251 JOSÉ MAR:IA EYMAEL ( 331 Ass. )
EMENDA 2P31333-1~ ART. 178.

EMENDA: 2P31333-1 PARECER: PELA REJEXÇÁO
JOSÉ MARIA EYMAEL PDC

Emenda Mod~:f~cat~va

Dê-se a letra "c" do Artigo 178~ a seguinte redação:
Artigo 17B................................................................. '" .......
Letra C _ Patrimôn~o~ renda ou serviços dOS partidOS poli

t:icos~ ~nclus~ve suas :fundações~ das ent:idades sindicais e das
institu:ições.de educação e assistência social~ sem :fins lucra
t:ivos~ em suas :funções especi:ficas e obedecidos os requ~s~tos

dal Lei comp;Lementar.

F'Asxo RAUNHEXTTX
EMENDA N. 2P31544-1. (ART. 17B)

EMENDA: 2P31544-1 PARECER: PELA REJEXÇÃO
F'Ji,EXO RAUNHEXTTX PTE
El1.ENDA ADXTXVA

Titulo VX _ CapitUlO :t _ Do Sistema Nac~onal

Seção X:t _ Das Limitações do Poder de Tr~butar
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ASSEMa~ÉXA NACXONA~ CONSTXTUXNTE

RE~ACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COtlXSSÃO DE SXSTEMATX2ACÃO

TíTU~O: 06 CAPíTU~O: 01 SEÇÃO: 02 ~UaSEçÃO: 00

pAGXNA: 23

Artigo 178 _ Xn::iso XX _ Xtem "C·
Xncluir a expressão "declaradas de Utilidade Pública Fede

ral, imunes, também, da contribuiçao para a seguridade social
observados os reqúisitos da ~ei complementar, redigindo-se as
sim o item "c':

c) _ patrimônio, renda ou serviços dos partidos politicos,
inClusive suas ~und~ções, das entidades sindicvais de traba
lhadores e das instituições ~ilantrópicas de educação, de cUl
tura e de assistência social sem ~ins lucrativos, declaradas
de Utilidade Pública Federal, imunes também, da quota patronal
previdenciária, observados os requisitos da Lei complementar;
e

( 001 Ass. )OSHA~DO A~MEXDA

EMENDA 2P01124-1 (ARTIGO 178).

EMENDA: 2P01124-1 PARECER: P~~A REJEIÇÃO
OSHALDO ALMEIDA PL

EI1ENDA ADITIVA
Acrescente-se a expressão "previdência" ao art. 178. inci

so IX, alinea c. que passa a ter a seguinte redação:
"c) património. renda ou serviços dos partidos politi-

cos, inclusive suas xundações. das entidades sindicaisde tra
balhadores e das instituições de educação e de Previdência e
assistência Social sem xins lucrativos, observados os requisi
tos da lei complementar".

DESTAQUE N2: 1.379

( 000 Ass. )DESTAQUE N2: 1.854

EMENDA: 2P00571-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
VICTOR FONTANA PFL
Emenda substitutiva
Dê-se a letra c, i~em IX do art. 178, a seguinte redação:
"Art. 178. • ••••...••.•.•.•.•••..•••••.•••••••••••.•.•.• , •.• (
I _ •.••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••• +(

I I •••••••••••••••.•••••••••••.••••••••.•••••.•••••••••••• c
C _ patrimônio. renda ou serviços dos partidos pOliticos,
inclsive suas xund~çóes. das entidades sindicais de trabalha
dores e das instiTuições de educação. de assistência social e
de previdência privada. sem xins lucrativos".

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00085-1 PARECER: ~ELA REJEIÇÃO
RONALDO CARVALHO PMDE

Emenda Adit:l.va
Dispositivo Emendado: Art. 178
Acrescente-se à letra c do item IX: as micro-empresas de

~inidas em 1ei.

ARTIGO: 178 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 02 ALíNEA: d

TEXTO DA SISTEI1ATIZAÇÃO:

d) livros,
sua impressão.

~ornais, periódicos e o papel destinado a

PROJETO DO CENTRÃO:

d) livros.
sua impressão.

~ornais, periódicos e o papel destinado a

c 001 AsS. )399 ADROALDO STRECI<
EMENDA 2P00330-3, ART. 178.

EMENDA: 2P00330-3 PARECER: ~ELA REJEIÇÃO
ADROALDO STRECK PDT

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. !78. Inciso II, letra "a"
o Art. 178, inciso II, letra "d" do Projeto de Constitui-

ção passa a ter a seguinte redação:
"Ar t • 178 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I _ ••••••••••••••.•..•••.••.•.•.•••••••••••••.•••.••.•.••
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c)
d) ii~i~~:·j~i~~i~·~·p~iiódi~~~:·i~;i~~i~~·i~~~~~~·d~~ti:

nados à sua impressão.

DESTAQUES:

DESTAQUE NQ:
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ASSEMELÉ:I:A NAC:I:ONAL CONST:I:Ttl:I:NTE

RELAC:I:ONAMENTO OAS EMENDAS (:OM O PROJETO DA COM:I:SSÃO DE S;rSTEMAT:I:2ACÃO

PÁG:I:NA: 24

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SECÃO: 02 SUESECÃO: 00

B5 tlE:I:RATAN SP:I:NELL:I: ( 002 Ass. )
EMENDA N. 2P000B0-1 - T:I:TUL~ VI, CAP:I:TULO :I:, SECÃO
%:I:, ART:I:GO ~7B, :I:NC:I:SO :I::I:.

EMENDA: 2P000B0-1 PARECER: PELA REJE:I:CÃO
tlEl:I:RATAN SP:I:NELL:I: . PDS

:I:nc~ua-se, no inciso :I::I: do Art. 17B, reordenando-se as
a~íneas:

"b) proventos de aposentadorias e pensão e sa~ário de até
\7inte vezes o vaa o r de um sa~ário-m:inimo."

DESTAQUE N2:

( 001 Ass. )366 liENDES ElOTELHO
EMENDA 2P01393-7, ART. 178.

EMENDA: 2P01393-7 PARECER: PELA REJE:I:CÃO
MENDES SOTELHO PTEl
f:MENDA AD:I:T:I:VA

Art. 178, :I::I:
Acrescente-se ao :item ":I::I:' do art. 178, onde couber:
"'Art. i 78 _ ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
:t:t _ .
_ os rend:lmentos do traba~ho assa~riado, ressa~vados os

casos que a ~ei nomear'.

536 GERALDO ALCKM:I:N F:I:LHO ( 001 AsS. )
1:11ENDA 2P01378-3, LETRA C, :I:NC:I:SO :I::I:, ART. 1.78.

EMENDA: 2P01378-3 PARECER: PELA REJE:I:CÃO
GERALDO ALCKM:I:N . PMDEl
I:MENDA AD:I:T:I:VA

D:I:SPOS:I:T:I:VO EMENDADO: Art. 1.78
Acrescente-se, como 1etra "e', do :I:nciso %%, do artigo

178, do projeto de constítuição, o seguinte:
"Art. 1.7B. É vedadO à União, aos Estados, ao Distrito Fe-

dera~ e aos Munic:ipios:
% -
%% instituir impostos SObre:
a)
b)
c)
d)

(~) os atos cooperativos praticados pe~as sociedades cooperati
~'as ~ega1mente constituídas, quando OS mesmos envo1veram obri
gação tributária de responsabi1idade direta dos s6cios
c;ooperados. '

DESTAQUE N2:

640 .10RGE AREAGE C 001 Ass. )
l\PROVACÁO DA EMENDA N. 2P00063-1. (ART:I:GO 1.78)

EMENDA: 2P00053-1 PARECER: PELA REJE%CÁO
.10RGE AREAGE PDS

Emenda aditiva
Dispositivo emendadO: Art. 1.7B, item :I::I:
Acrescente-se ao art. 178, item :I::I:, do projeto de Consti-

-tuição (A) a seguinte a1inea e):
Art. 17B
%:I: _
e) os proventos dos aposentados que contem mais de setenta

anos de idade.

DESTAQUE NS!:

]~U:I:2 GUSH:I:KEN ( 001. Ass. )
]1:MENDA 2P01222-1, AD:I:T:I:VA AO :I:NC:I:SO :I:I DO ART. 1.78
])0 PROJETO OU DA EMENDA SUElSTITUTIVA 2P02042-9.

EMENDA: 2P01222-1 PARECER: PELA REJE:I:CÃO
]~UI2 GUSHIKEN PT

Acrescente-se a~inea ao inciso I:I: do artigo 178:
"Art. 178 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:rI _ .
e) gêneros de primeira necessidade, assim considerados na

:Eorma da ~ei."

DESTAQUE NS!: 652 :tVO VANDERLINDE C 001 Ass. )
l\PROVACÂO DA EMENDA POPULAR N. PE00025-3 (T:I:TULO
V:I::I::I: - CAP:I:TULO :I:)

DESTAQUE NS!: 915 N:I:LSO SGUARE2I ( 001 Ass. )
];:11ENDA N. 2P00B45-3. (ART. 178)

EMENDA: 2P00B45-3 PARECER: PELA REJE:I:CÁO
NILSO SGUARE2I PMDEl

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

"teor:
"Art. 178:
:t_ ••••••••••••••• , .
:J::I _ ' •••••
:I:II _ conceder anistia xisca~.



EM : 28/03/88

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

PÁGINA: 25

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00378-8 PARECER: PELA REJEICÃO
HOMERO SANTOS PFL

Acrecente-se ao inciso II do art. 178 do projeto a seguin
te alinea "e":

"e) Os proventos da aposentadoria e as pensões".
A incidência do Imposto Sobre a Renda nos salários já se

con~igura um despropósito no sistema tributário brasileiro~
vez que a legislação tributária elegeu aqueles que vivem de
salário para constituirem os principais contribuintes desse
tributo. Além da retenção na ~onte~ que constitui verdadeiro
con~isco. vêm os assalariados a ação do ~isco. de um lado per
mitindo deduções e abatimentos e de outro limitando de tal ma
neira os respectivos tetos que a razão de ser do pseudo bene
~icio é a nomeação de cada um dos contribuintes como ~iscal.
já que ali~ por seu intermédio. são ~ornecidos dados comprome
tedores para outros contribuintes. Exemplo disso é o valor ~i

xado para o abatimento re~erente a aluguéis pagos em 1987:
máximo de CZ# 54.000.00 o que corresponda a cerca de cz#
4.500.00 mensais. equivalente ao aluguel de um barraco em uma
das cidades satélites de Brasília. na peri~eria.

Em se tratando de aposentados e de pensionistas. a questão
é ainda mais signi~icativa. pois. de um modo geral. a aposen
tadoria no ordenamento previdenciário brasileiro já diminui a
remuneração do assalariado e muito mais ainda do pro~issional

liberal.. ~azendo-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 achaques
da velhice e a necessidade. não rara. de remunerar pessoas
para cuidar de si. Que dizer do pensionista. que recebe. em
regra. 5010 do salário?

O despropósito a que se re~eriu linhas atrás ~ica bastante
visível quando se realiza uma análise da pOlítica de incenti
vos ~iscais. todos dirigidOS a pessoas jurídicas. poupando o
capital que praticamente deixa de ser tributado em razão de
mecanismos legais e também pela ausência de ~iscalização
e~iciente.

Estamos certos de que é preciso assegurar àquele que se
a~asta da atividade remunerada depois de cumprir o período de
trabalho que a lei lhe ~ixou _ e quem não se encontrará em tal
situacão senão aqueles que obtiverem rendas de capital? _ urna
vida que não se restrinja às idas-e-vindas do médico e da
~armácia. da casa dos ~il.hos~ e às horas in~indáveis à ~rente

de um aparelhO de TV. aguardando a chegada da morte.
Sala das Sessões. 7 de janeiro 1988.

ARTIGO: 1.78 PARÁGRAFO: 01. INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATIZACÃO:

§ 1 2 A vedação expressa na alínea "a" do inciso II é
extensiva às autarquias e às ~undações instituídas e mantidas
pelO Poder PÚblico. no que se re~ere ao patrimônio. à renda e
aos servicos. vinculados às suas ~inalidades essenciais ou de
las decorrentes.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1. 2 A vedacão expressa da alínea "a" do inciso II é
extensiva às autarquias e às ~undações instituídas e mantidas
pelO Poder PÚblico. no que se re~ere ao patrimônio. à renda e
aos serviços. vincul.ados às suas ~inalidades essenciais ou de
las decorrentes.

ARTIGO: 1.78 PARÁGRAFO: 02 :INCISO: 00 ALíNEA: *

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

§ 2 2 O disposto na alínea "a~ do inciso II e no
parágra~o anterior não compreende o patrimê~io. a renda e os
serviços relacionados com eXPloração a atividades econômicas
regidas pelas norlnas aPlicáveis a empreendimentos privados. ou
em que haja contraprestacão ou pagamento de precos ou tari~as

pelo usuário, nem exonera o pro~itente comprador da obrigação
de pagar imposto relativamente ao bem imóvel..
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ASSEMeLÉXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

RELAC:tONAMENTO DAS E11ENDAS (:OM O PROJETO DA COl1:tSSÃO DE S:tSTEMAT:rZAÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 02 SUeSEçÃO: 00

PROJETO DO CENTRÃO:

pAG:tNA: 26

S 2 2. O disposto na aJ.inea "a" do inciso:t:t e no
parágra%o anteri~r não compreende o patrimônio, a renda e os
serviços reJ.aci~nados com expJ.oração de atividades econômicas
l;egidas peJ.as normas apJ.icáveis a empreendimentos privados, ou
em que haja con~:raprestação ou pagamento de preços ou tari:fas
peJ.o usuário, neu. exonera o promitente comprador da Obrigação
efe pagar imposto reJ.ativamente ao bem imóveJ..

ART:IGO: 178 PARÁGRAFO: '''3 :tNC:rSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMAT:tZACÃO:

S 3 2 A vedação expressa nas aJ.ineas "b" e "c" do in
ciso :t:t compreende somente o património, a renda e os servi
ços, reJ.acionados com as %inaJ.idades essenciais das entidades
lI1eJ.as mencionadas.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 A vedação expressa nas aJ.ineas "b" e "c" do in
ciso :IX compreenCle somente o património, a renda e os servi
ços, reJ.acionad~s com as :finaJ.idades essenciais das entidades
neJ.as mencionadaE.



E11 : 28/03/82

ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COMISSÃO DE SISTEMATI2AÇÃO

PÁGINA: 27

TíTULO: 05

ARTIGO: 179

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: 00

SEÇÃO: 02 SUBSEÇÃO: 00

INCISO: 00 ALíNEA::«

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 179. t vedado à União:

Art. 179. t vedado à União:

ART::~O: 179 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 01 ALíNEA: :«

TEXTO DA SISTEI1ATI2AÇÃO:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o
território naciona1 ou que imp1ique distinção ou preferência
em re1açâo a Estado, ao Distrito Federa1 ou a Município, em
detrimento de outro, admitida a concessâo de incentivos fis
cais destinados a promover o equi1ibrio sócio-econômico entre
as diferentes regiões do Pais;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o
território naciona1 ou que imp1ique distinção ou preferência
em re1ação, a Estado, ao Distrito Federa1 ou a Municipio, em
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos ~is

cais destinados a promover o equi1íbrio do desenvo1vimento
sócio-econômico entre as di~erentes regiões do País;

ARTIGO: 179 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 02 ALíNEA: :« ,

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

II - tributar a renda das obrigações da divida pÚb1i
ca dos Estados, do Distrito Federa1 e dos Municipios, bem como
a remuneração e os proventos dos respectivos agentes pÚb1icos,
em niveis superiores aos que ~ixar para suas obrigações e para
seus agentes;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

II - tributar a renda das obrigações da divida púb1i
ca dos Estados, do Distrito Federa1 e dos Municípios, bem como
a remuneração e os proventos dos respectivos agentes PÚb1icos,
em niveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para
seus agentes;

ARTIGO: 179 PARÁGRAFO: 00 :UlCISO: 03 ALíNEA: :«

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

III - instituir isenções de tributos da competência
dos Estados, do Distrito Federa1 ou dos Municípios.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

III - instituir isenções de tributos da competência
dos Estados, do Distrito Federa1 ou dos Municípios.



EM : 28/03/89

ASSEMBLÉIA NACZONAL CONSTZTUINTE

RELACZONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMZSSÃO DE SISTEMATZZACÃO

PÁGINA: 28

TíTULO: 05

ARTZGO: 180

CAPÍTULO: 01

PARÁGRAF'O: 00

SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATIZACÃO:

Art. 180. É vedado aos Estados? ao Distrito F'edera1 e
aos Municipios estabe1ecer di%erença tributária entre bens e
serviços? de qua1quer natureza? em razão de sua procedência ou
destino.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 180. É vedado aos Estados? ao Distrito F'edera1 e
aos Municipios estabe1ecer di%erença tributária entre bens e
serviços? de qua1quer natureza, em razão de sua procedência ou
destino.



E11 : 28/03/88

ASSEMB~tIA NACIONA~ CONSTITUINTE

RE~ACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO nA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

P~GINA: 29

TíTU~O: 06 CAPíTUL.O: 01 SEÇÃO: 02 SUBSEÇÃO: 00

ARTIGO: 1.81 PARÁGRAPO: 00 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAcÃO:

Art. 1.81. Dispos~ção ~ega~ que conceda isenção ou ou
tro benexicio ~isca~J ressa~vados os concedidos por prazo cer
to e Sob conaição J terá seus exeitos ava~iados durante o pri
meiro ano de cada ~egis~atura pe~o Poder Legis~ativo competen
te J nos termos do disposto em ~ei comp~ementar.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 181. DispoSição ~ega~ qUe conceda isenção ou ou
tro benexicio %isca~J ressa~vados os concedidos por prazo cer
to e sob condição J terá seus exeitos ava~iados durante o pri
meiro ano de cada ~egis~atura pe~o Poder Legis~ativo competen
te J nos termos do disposto em ~ei comp~ementar.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.133 M~RIO COVAS ( 192 Ass. )
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DO ART. 181 DA
El1ENDA 2P02042-9 DA EXPRESSÃO 'RESSA~VADOS OS
CONCEDIDOS POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÃO'.

DESTAQUE E EMENDAS ADITIVAS

90 RUBERVAL PIL.07TO ( 002 Ass. )
El1ENDA N. 2P0e078-9 - TITUL.O VI, CAPITU~O I J SEÇÃO
II.

EMENDA: 2P00078-9 PARECER: PE~A REJEXÇÃO
RUBERVA~ PI~07TO PDS

Inc~ua-seJ onde couber J na seção II do Titu~o VI J das Li
mitações do Pcder de Tributar:

"Não incidirá nenhum Imposto direto ao assa~ariado que
perceber até 20 vezes o va~or de um sa~ãrio minimo".

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

859 PL.ORXCENO PAI~ÃO ( 001 Ass. )
APROVACÃO DA EMENDA N. 2P01475-5. (TITU~O VI 
CAPITU~O I - SEÇÃO IX)

EMENDA: 2P01475-S PARECER: PE~A REJEXÇÃO
P~ORXCENO PAX~ÃO PDT

Xnc~ua-se, onde COUber, na Seção XX, capitu~o I J Titu~o

VI J do Projeto e1aborado pe1a Comissão de Sistematização:
_ É vedada a incidéncia do Imposto de Renda sobre os bene

xicios decorrentes da aposentadoria e rexorma, nos ~imites da
1ei".

DESTAQUE N2:

( 001 Ass. )APXP DOMINGOS
EMENDA N. 2P01.681-2. (TITULO VI)

EMENDA: 2P01681-Z PARECER: PELA REJEIÇÃO
APXF DOMINGOS PL

EMENDA AD;lTIVA
Acresça-se à seção II J do cap1tu~0 X, do Titu~o VXJ do

Projeto de Constituição J o seguinte artigo:
Art. _ A correção da base de cá~cu10 do imposto de que

trata o incisc I do art. 185 não poderá exceder J anua~menteJ

ao indice de correção monetária %ixada pe~a união para o pe
riodo correspondente.

~ único Qua1quer rorreção que u1trapasse esse 1imite
dependerá de prévia autorização 1egis1ativa.



EM : 28/03/88

ASSEliBLÉ:tA NAC:tONAL CONST:tTtJ':tNTE

RELAC:tONAMENTO DAS EMENDAS C'Oli O PROJETO DA COI1:tSSÃO DE S:tSTEliAT:tZACÃO

pAG:tNA: 30

TíTULO: 05

ART:tGO: 182

CAPíTULO: 01

PAAAGRAFO: 00

SECÃO: 03 SUBSECÃO: 00

:tNCXSO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO 'DA SXSTEMATXZACÃe·:

Art. 182. Compete à União instituir impostos sobre:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 182. Compete à União instituir impostos sobre:

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 714 :r:RAPUAN COSTA JÚN:tOR ( 001 Ass. )
APROVACÃO DO ART:tGO 182 - TXTULO V:t - CAPXTULO X 
SEcÃO XXX.

ARTXGO: 182 PAAAGRAFO: 00 XNCXSO: 01 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SXSTEMAT:tZACÃCI:

PROJETO DO CENTRÃO:

x - importação de produtos estrangeiros;

X - importação de produtos estrangeiros;

ARTXGO: 182 PAAAGRAFO: 0" XNCXSO: 02 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SXSTEMATXZACÁC>: /

:tI - exportação, para o exterior, de produtos nacio
nais ou naciona1izados;

PROJETO DO CENTRÃO:

:t:t - exportação, para o exterior, de produtos nacio
na1 e naciona1izado;

ARTIGO: 182 PAAAGRAFO: ''ta :tNCISO: 03 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

:t:tX - renda e proventos de qua1quer natureza;

PROJETO DO CENTRÃO:

:t:t:t - renda e proventos de qua1Quer natureza;

ART:tGO: 182 PAAAGRAFO: 0" :tNCXSO: "4 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S:tSTEMATIZACÃc>:

XV - produtos industria1izados;



EI1 : 28/03/88

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 03 SUBSEÇÃO: 00

PÁGINA: 31

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - produ~os indus~ria~izados;

ARTIGO: 182 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 05 ALíNEA: :te

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou re~ati
vas a titu~os ou valores mobi~iários;

PROJETO DO CENTRÃO:

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou re~ati
vas a titu~os ou valores mobiliários;

ARTIGO: 182 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 06 ALÍNEA: :I(

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VI - propriedade territoria~ rura~;

pROJETO DO CENTRÃO:

VI - propriedade territoria~ rural;

ARTIGO: 182 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 07 ALÍNEA: :te

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

VII - grandes %ortunas, nos termos dezinidos em ~ei

comp~ementar.

PROJETO DO CENTRÃO:

VII - grandes zortunas, nos termos de lei comp~emen-

tar;

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 182 JOSÉ GERALDO ( 002 Ass. )
SUPRESSÃO DO INCISO VII DO ART. 182 DA EMENDA N.
2P02042-9.

CARLOS DE'CARLJ:
SUPRESSÃO DO INCISO VII DO ART. 182.

< 001. Ass. )

c 001 Ass. )FIRMO DE CASTRO
~MENDA 2P00262-5 (ARTIGO 182).

~M~NDA: 2P00262-S PAREC~R: PELA REJEICÃO
FJ:RMO D~ CASTRO PMDB
~menda supressiva
Dispositivo emendado; inciso VII, do art, 182
suprima-se o inciso VII, do art. 182 do Projeto de Constitui
ção (A).

DESTAQUE N2: 1.432

c 001 Ass. )216 Luís ROBERTO PONT~
EMENDA 2P02024-1, ART. 182.

~MENDA: 2P02024-1 PARECER: PELA REJ~IÇÃO
Luís ROB~RTO PONTE PMDB

Dê-se ao inciso VII, do art. 182, do Projeto de Constitui
ção (A) da Comissáo de sistematizaçâo, a seguinte reClaçao:

VII patrimônio de grande porte, improdutivo ou de uso
pessoa~ VO~UP1:uár:l.o, nos termos de:finidos em :lei comp~emen~ar.

DESTAQU~ N2:



E11 : 28/03/88

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONA11ENTO DAS E11ENDAS ,::011 O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SECÃO: 03 SUESECÃO: 00

pAGINA: 32

< 001 Ass. )381 'IIILSON SOUZJ,
:::MENDA 2P00~,92-5~ ART. 182.

EMENDA: 2P00892-S PAnECER: PELA REJEICÃO
'VILSON SOUZ/\ PMDB
i::menda Adi t:. va

a) Inc1uir no artigo 182 do projeto de Constituição da Co
lnissão de S~stematização o seguinte inciso:

_ o pat"imónio 1iquido das pessoas xisicas.
suprimi~ o inciso VII do artigo 182.

DESTAQUE NS2:

ARTIGO: 182 PAAAGRAFO: 1210 INCIr-::O: 08 ALÍNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

'fEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SXSTEMATXZAÇÃO

PROJETO DO CENTRÃO:

VX'CX - metais nobres e pedras preciosas.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.351 Ii"ERNANDO CUNHA < 001 Ass. )
I::MENDA 2P02042-9 <XNC:tSO VX:tX DO ART:tGO 182).
IF'ARA REJEXÇÃO.

DESTAQUE E EMENDAS AD:tTXVAS

< 001 Ass. )l"ERNANDO CUNHA
]::MENDA 2P01 764-9 <ART:tGO 182).

EMENDA: 2P01754-9 PARECER: PELA APROVAÇÃO
])ALTON CANA'3RAVA P1'1DB
A1tere-se a redação do artigo 182~ conxorme abaixo:

Art. 182 - Compete à União instituir impostos sobre:

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.350

VXXX - prOdução e importação de 1ubrixicantes e combusti
veis 1iquidOS e gasosos.

~ 1 2 É xacu1tado ao Poder Executivo~ observadas as condi
l;ões e 1imites estabe1ecidos em 1ei~ a1terar as a1iquotas dos
:Lmpostos enumerados nos incisos X~ z z , zv, V e VII:t deste
artigo.

§ 7 2 A exceção dos impostos de que tratam o inciso V:t:t:t
deste artigo~ inciso :tX do "caput" do artigo 184 e o inciso
:[XX do "c"put" do artigo 18S~ nenhum outro tributo incidirá
sobre operações re1ativas a 1ubrixicantes e combustiveis 1:L
quidos e gasosos.

8 2 O produto da arrecadação do imposto de que trata o
:Lnciso será vr rz deste artigo será ap1icado no sistema
lrodoviário de transportes de responsabi1idade da União.

< 001 Ass. )233 CHRXSTOVAM ::HXARADXA
l:::l1ENDA 2P01117-9~ ART. 182 E 195.

E11ENDA: 2P01117-9 PARECER: PELA p,,;.fEXÇÃO
CHR:tSTOVAM CHXARADXA PFL

Xmposto único sobre energia e1étrica
EmenCla aditiva
Acrescente-se ao artigo 182~ titu10 VXX~ capitu10 :t J do

I~istema Tributário~ seç~o :tX:t~ o item V:t:t:t~ com a s~guinte
Jredac;;ão:

"Ar"t • 1 82 .
VX:tX _ "gerac;;ão~ importação~ transmissão~ distribuição o

llconsumo de energia e1étrica, imposto que incidirá uma s6 vez
sobre qua1quer dessas operações exc1u:l.da a incidência de outro
"tributo sobre e1as." Acrescente-se oa artigo 188~ o item XJ::t~

com a seguinte redação:
"XXI _ do produto da arrecadação do imposto único sobre

energia e1étrica, oitenta por cento aos Estados~ Distrito Fe
dera1 e Municipios.

DESTAQUE N2:



EM : 28/03/88

ASSEMELÉXA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACXONAMENTO DAS EM~NDAS COM O pROJETO DA COI1ISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTU~O: 01 SEÇÃO: 03 SUESEÇÃO: 00

PÂGXNA: 33

Acrescen~e-se~ ao mesmo art~go 188~ o § 4Q~ com a segU~ntB
redação:"s 4 2 _ A entrega dOS recursos de que ~ra~a o ~~em XX::
será efetuada nos termos da ~ei comp~ementar~ que poderá dis·
por sobre a :forma e so :fins da ap1icação~ e estabe1ecerá 0.0;
critérios da distr~buição proporc~ona~ à super:fície, popu~a

çãQ~ produção e consumo, ad~cionando-se~ qunado couber~ quot~

compensatória a área inundada pe~os reservatórios."
A~tere-se o item XV, do artigo 196 que passará a ter a se

guinte redação:
""Art. 196 .•••••••••••••..•.••.•••.•••••.••••••••••••••••.
XV _ Vincu~ação de receita de impostos a 6rgão~ :fundO o~

despesa, ressa~vados o imposto menciona0 no inciso VIIX do ar
tigo 182, a repartição do produto da arrecadacão dos imposto~

a que se re:ferem os artigos 187 e 188~ a destinacão dos recur
sos para maunetenção e desenv01vimento do ensino~ como deter
minado pe~o artigo 245~ e a prestação de garan~~as às opera
ções de crédito por antec~pação de receita a que se re:fere Q
artigo 194, ~ 62~ I;

Exc~ua-se. em consequência. a expressão "e energi'
e~étrica" do Artigo 184~ § 10. XI~ b~ e do § 11 do mesm~
artigo.

( 001 Ass. )283 PAULO ZARZUR
EMENDA 2P01071-7~ ART. 182.

EMENDA: 2P01071-7 PARECER: PE~A REJEXÇÃO
PAULO ZARZUR PMDE

Acrescenta um inciso v:r:XX e um parágra:fo 7 2 ao art. 182.
Ar t . 1.82 •••••.••••••••••••••••.•••••••••.••.•••.•••••••.
V:r::r::r: _ metais nobres. carbonados~ pedras preciosas ~

semipreciosas.

§'72'Ó'i~p;~i~'d~'q~~'i;iii'~'i~~i~~'viii;""""""....
:r: _ incidirá uma s6 vez sobre a extração. a circu1acão. a

distribuição ou o consumo de metais nobres. carbonados. pedras
preciosas e semipreciosas~ exc1uida a incidéncia de qua1quer
outro tributo sobre essas operações;

XX _ terá o produ~o de sua arrecadação repartido entre U
nião~ Estados~ Distrito Federa1 e Municipios. de acordo com o
disposto em 1ei comp1ementar.

JOSÉ LOURENÇO
EMENDA 2P01792-4
XX~ E; 188. X:r::r:~

196. XV)

( 001 Ass. )
(ARTXGOS 182~ V:r::r: E XX; 184 i10~
XV. V~ si 4. E 5.; 184. S 11 E

EMENDA: 2P01792-4 PARECER: PELA REJEXÇÃO
JOSÉ LOURENÇO PFL

Acrescentem-se ao art. 182 do projeto os incisos VXXX e
e ao 188 os incisos XXX. XV e V e i~ 4 e 5, suprimindo-se.
consequência~ a a1inea "b" do i~em xx~ do S 10~ e o S 11
art. 184, e a1~ere-se a redação do inciso XV do art. 196
:forma abaixo:

Art. 182 _ Compete à União impostos SObre:

Xx
em
do
na

a exporta
1ei~ :l.m

operações~

viii"~"P;~d~~ã~;'i~p~;ii~ã~;'~i;~~ii~ã~:'di~i;ib~i~ã~.;~
consumo de 1ubri:ficantes e combustíveis 1iquidOS ou gasosos e
de energia e1étrica. imposto que incidirá uma s6 vez sobre
qua1quer dessas operacões~ exc1uida a incidência de outro tri
buto sobre e1as;

XX _ a extração~ a circu~ação~ a distribuição~

ção ou o consumo doS minerais ao Pais enumerados em
posto que incidirá uma s6 vez sobre qua1quer dessas
observado o disposto no :fina~ do item an~erior;

Art. 188 _ A União entregará:

iii'~'i~~'É~iid~~;'ôi~t;ii~'F~d~;~i;'M~~i~ipi~~'~'T~rriió:
rios sessenta por cento do proauto da arrecadação do impos~?

sobre 1ubri:ficantes e combustíveis 1íquidos ou gasosos mencio
nado no item v~~z dO art. 182~ bem como dos adic~onais e de
mais gravames zederais inciden~es sobre os re:feridos produtos;

%v _ aos EstadOs~ Distrit~ Federa1. Municipios e Territó
rios oitenta por cento ao produto da arrecadação do imposto
sobre energia e1étrica mencionado no item VXXX do art. 182; e

V _ aos Estados~ Dis~rito Federa1~ Mun~cípios os itens
%x:r:, :r:v e V será e:fetuada nos termos da 1ei comp1ementar. que
poaerá dispor sobre a :forma e os :fis da ap1icação~ e
estabe~ecerá os critérios da distribuição proporcionais à su
per%ície~ popu1ação. prOdução e consumo. adicionando-se~ quan
do couber~ quota compensatória da área inundada pe10s
reservatórios."

S 5 _ As indústrias consumidoras de minerais do País pode
rão abater o imposto a que se re:fere o i~em %X do artigo 182
do imposto sobre a circu~ação de mercadorias e ao imposto so
bre produtos industria~izados~ na proporção de noventa por
cento e dez por cento. respectivamente.

Ar"t. 196 _ • ~ ..
XV _ A vincu~ação de receita de impostos a 6rgão~ zundo ou

despesa, ressa1vados o imposto ~encionado nos incisos VXXI e
%X do artigo 182, a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que sp re:ferem os artigos 187 e 188. a destinação
de recursos para manutenção e desenvo1vimento do ensino, como
determinado pe~o artigo 245, e a prestação de garantias as o
perações de crédito por antecipação de receita à que se re:fere



El1 : 28/03/88

ASSEMSLtXA NACIONAL CONSTITUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COl1' O PROJETO DA COMISSÃO DE SXSTEI1ATX2AÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 03 SUSSEÇÃO: 00

PÁGINA: 34

c 001 Ass. )

c 001 Ass. )

DESTAQUE N2: 1.090 JA"i'11E SANTANA c 001 Ass. )
EM~NDA N. 2P01405-4. (ART. 182)

EMENDA: 2P01405-4 PARECER: PELA REJEXÇÃO
JAYME SANTANA PFL
EME:NDA ADXTIVA

Acrescen~e-se ao ar~. 182 os seguintes inciso e parágra~o:

Art. 182 _ Compete à União insituir impostos sobre:
_ combustiveis e 1ubrizican~es

prCld~to-deOs~~P~~;~C~d~~~os~ei~z~f~~~i;~i~~o~~ir~e~; Ú~~~~d~s~
o Dis~rito Federa1 e os Terri~6rios segundo critérios. zixados
em 1ei. baseados nas respec~ivas superzicie ~erri~oria1. popu
1ação e v01ume de consumo, assegurada a participação da União.

DESTAQUE N2: 1.602 GUSTAVO DE FARIA ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01324-4 (ART. 182).

EMENDA: 2P01324-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
FRJ~NCISCO DJ:ÓGENES J"DS

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSJ:TIVO EMENDADO: ARTIGO 182
Acrescente-se o inciso VIII e um parágrazo ao Artigo 182.
Artigo 182 _ Compe~e à União instituir impos~os sobre:
VXXX _ a extração. o tratamento por quaisquer processos. o

rezino. a circu2ação. a distribuição e o consumo de metais no
br.~s e pedras preciosas. extraídos no pais. imposto que
incidirá uma s6 vez sobre qua1Cjuer dessas operações. exc1uida
a incidência de outro tributo sobre e1as.

A 1ei disporá sobre a distribuição do produto da arrecada
ção. des~inando 90 ~ (noven~a por cen~o) aos Estados e
Municipios.

§ _ As indústrias consumidoras de metais nobres e pedras
preciosas poderão abater o imposto a que se rezere o inciso
VXXX deste ar~igo do xmpos~o re1a~ivo à Circu2açào de Mercado
rias e sobre Prestação de Serviços de Comunicação e Transpor
tes Xnterestaduais e Xntermunicipais (XCMS) e do Imposto sobre
cento e deZ por cento. respectivamente.

GUSTAVO DE FARXA
EMENDA N. 2P01418-6 (ART. 182).

EMENDA: 2P01418-6 PARECER: PELA REJEXÇÃO
XRAPUAN COSTA JÚNXOR PMDS
No Titu20 VI. capituJ.o X. Seção IXI. "DOS Xmpos~os da União".
art. 182. do Projeto de Constituição. inc1ua-se mais um inci
so. a saber:
Art. 182 _ Compe~e à União insti~uir impos~os sobre:
X _
XX _
XXI _
XV
V
VX _
VII _
V;X:XX _ operações reaJ.izadas com metais nobres. "in natura" ou
puri~icados por quaisquer processos. e com pedras preciosas.
extraidos no Pais. incidindo o imposto uma única vez. exc1uida
a incidência de outros tributos sobre eJ.as.··

FRANCXSCO DORNELLES
EMENDA 2P01745-2 (ART. 182).

EMENDA: 2P01745-2 PARECER: PELA APROVAÇÃO
RUBEM MEDXliA PFL

Procedem-se as seguintes modidizicações no projeto de
ConstituiÇão (A) da Comissão de Sis~ema~ização:

X _ acrecen~e-se ao art. 1823 o inciso VXII. com a seguin
te' redação:

"V:x:XX _ metais nobres e pedras preciosas."
XX _ acrescen~e-se ao art. 182 um parágra~o com a seguinte

re'dação:
", O imposto de qUe trata o inciso VIII incidirá uma única

vez sobre as operações de extração. circu2ação ou consumo de
metais nobres e pedras preciosas. exc1uida a incidência sobre
elas de otros tributos."

XXX _ acrescente-se ao art. 186 o inciso XXX, com a se
guinte redação:

":t:I:I _ sessenta por cento do produto de arrecadação do im
pos~o de que trata o inciso v;x::tX do art. 182."

:tV acrescente-se ao art. 187 um ínciso com a seguinte
rE'dação.

"X _ trínta por cento ao produ"to da arrecadação do :imposto
de que trata o inciso VXXX do art. 182."
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TíTULO: 06 CAPíTULO: 0~ SECÃO: 03 SUBSECÃO: 00

PÁGXNA: 35

A~TXGO: ~82 PAAAG~FO: 0~ XNr.::XSO: 00 ALíNEA: :+:

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

i ~2 t facu1tado ao Poder Execut~v07 observadas as
condições e 1im~tes estabe1ec~dos em 1ei 7 a1terar as a1iquotas
dos impostos enumerados nos incisos X, XX, XV e V deste
artigo.

P~OJETO 00 CENT~O:

~ 1 2 É facu1tado ao Poder Executivo, observadas as
condições e 1imites estabe1ecidos em 1ei, a1terar as a1íquotas
dos impostos enumerados nos incisos X, xx, xv e V deste
artigo.

ARTXGO: ~82 PAAAG~AF'O: 02 XNCXSO: 00 ALíNEA: :+:

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

i 2 2 O imposto de que trata o inciso xxx será ~nfor
mado pe10s critérios da genera1idade, da universa1idade e da
progressividade 7 na forma da 1ei.

PROJETO 00 CENT~O:

i 2 2 O imposto de que trata o inciso XXX será infor
mado pe10s critérios da genera1idade 7 da un~versa1idade e da
progress~vidade7 na forma da 1e~.

DESTAQUES:

DESTAQUE 2'1 2 : 1.816 VXRGíLXO GUXMARÃES ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01209-4 7 EM SUESTXTUICÃO AO , 2 00
ART. 182 OU AO , 2 00 ART. 182 DA EMENDA
SUESTXTU7XVA N. 2P02042-9.

EMENDA: 2P01209-4 PARECER: PELA REJEICÃO
VXRGíLXO GUXMARÃES PT
Dê-se nova redaçáo ao parágrafo 2 2 do art~go 182 do Projeto de
Constituição da Com~ssão de Sistematizaçâo:
"Art. 182
paragráfo 2 2 - o imposto de que trata o inc~so XXX será ~nfor
mado pe10s critérios de genera1idade, de universa1idade e de
progressividade, cons~derando-se para efeito de tributação
todo t~po de ganho ou rendiment0 7 inc1us~ve a va10rízacão re
a1 7 na forma da 1ei".

DESTAQUE 2'12 : 72 SÓLON EO~GES DOS ~EIS ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P00370-2. (ART. 182 7 , 2.)

EMENDA: 2P00370-2 PARECER: PELA REJEXÇÃO
SÓLON EORGES DOS ~EXS PTE
Acrescente-se ao § 2 2 do art. 182 "in fine":
,.,Ar t .. 1.82 _ c
, 2 2 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (
descontacas integra1mente do rendimento das pessoas físicas
sujeitas à sua incidência as despesas com educação própria e
de seus dependentes •
• .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..<

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTAARIO:

EMENDA: 2P00380-0 PARECER: PELA R~JEXCÃO
HOMERO SANTOS PF'L

Dê-SE ao § 2 2 do art. 182 do projeto a redação seguinte:
", 2 2 _ O :imposto de que trata o inciso XXX terá uma a1í

quota ún:ica estabe1ecida em 1ei federa1".

EMENDA: 2P01582-4 PARECER: PELA REJEXCÃO
LEVY OXAS PF'L

D~-se ao , 2 2 do art. ~82 do projeto de Constituicão da
Comissão de Sistematização da Assemb1é:ia Naciona1 Constituinte
a seguinte redação:

Art. 182.
, 2 2 O imposto de que trata o inciso III observará os

principios da genera1idade, da universa1idade e da
progress:ividade. Lei comp1ementar fixará os critérios paa o
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TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 03 SUBSEÇÃO: 00

cá1cu10 do imposto J obedecidos os seguintes pisos anuais:
I_50 (cinquenta) sa1ários mínimos para o va10r da c1asse

inicia1 de renda 1iquida? isenta? da tabe1a progressiva;
I::l: _ 12 (doze) sa1ários mínimos para o va10r do abatim6nto

da renda bruta? de encargos de %amí1ia? para cada dependente;
::l:::l:I _ 40 (quarenta) sa1ários mínimos para o va10r do 2ba

timento da renda bruta re1ativo a a1ugue1.

EMENDA: 2P01598-7 PARECER: PELA REJE::l:ÇÃO
FRANCISCO COELHO PFL

Dê-se ao ~ 2 2 do art. 182 do Projeto de Constituiçãc da
Comissão de Sistematização? a redação que segue:

"Ar"'t • 1.82 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 2 2 o imposto de que trata o inciso :r:r:r será in:formado

pe10s critérios da genera1idade? da universa1idade e da pro
gressividade? na :forma da 1ei J e não incidirá sobre os pro~en

tos da aposentadoria e da re%orma e sobre as diárias e ajUdas
de custo pagas pe10s co%res púb1icos.··

ART:rGO: 182 PARÁGRAFO: 03 :rNC:rSO: 00 ALíNEA: :«

TEXTO DA S::l:STEMAT::l:ZACÃO:

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 3 2 O imposto de que trata o inciso IV:

§ 3 2 O Imposto de que trata o inciso :rv:

ARTIGO: 182 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

I - será se1etivo? em :função da essencia1idad~ do
produto? e não-cumu1ativo? compensando-se o que %or devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores;

PROJETO 00 CENTRÃO:

I - será se1etivo? em :função da essencia1idad~ do
prOduto? e não-cumu1ativo, compensando-se o que %or devido em
calda operação com o montante cobrado nas anteriores;

ART:rGO: 182 PARÁGRAFO: 03í :rNC.:rSO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

:rI - não incidirá sobre produtos industria1iz.doS
d~stinados ao exterior.

PROJETO 00 CENTRÃO:

II - não incidirá sobre produtos industria1izados
destinados ao exterior.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 734 SE:VERO GOME:S ( 001 AsS. )
E1IENDA N. 2P01163-2. (SUPRESSÃO 00 ITEM II DO §
3. DO ART. 122)

EMENDA: 2P01163-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
SEVERO GOMES PMDB

Dispositivo emendado: art. 122
Suprima-se do projeto o item do § 3 2 do art. 122.



EM : 28/03/88

ASSEMSLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAI1ENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 03 SUSSEçAo: 00

PÁGINA: 37

EI1ENDAS NÃO DESTACADAS COl1 PARECER CONTRÁRIO:

EI1ENDA: 2P01922-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
HERMES ZANETI PMDS

suprimir do Titu10 VI. do Capitu10 I. seção III. IV e V~
Art. 182. § 3 2• item II "não incidirá sobre produtos indus
tria1izados destinados ao exterior";

Do Art. 184. § 10. inciso II. A. "sobre operações que des
tinem ao exterior produtos industria1izados. exc1usive os
semi-e1aborados de:finidos em Lei Comp1ementar";

Do Art. 184. § 12. item v. "exc1uir da incidência do im
posto. nas exportações para o exterior. serviços e outros pro
dutos a1ém dos mencionados no § 10. II. "A";

Do Art. 185. § 5~. item II "exc1uir da incidência do im
posto de que trata o inciso IV exportações de serviços para o
exterior".

ARTIGO: 182 PARÁGRAFO: 04 INCISO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZA~ÃO:

§ 4 2 O imposto de que trata o inciso V não incidirá
sobre as operações de crédito a que se re:fere o artigo 184. §
1.0., J:., "'b'l'7.

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO 00 CENTRÃO

DESTAQUES:

DESTAQUE N~: 1.241 TITO COSTA ( 001 Ass. )
SUPRESSÃO 00 ART. 182~ § 4. DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO.

54 PAULO PIMENTEL ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P00759-4. (ART. 182. § 4. E ART. 184.
I. A.

EMENDA: 2P00759-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
EASILIO VILLANI PMDE

Suprima-se o § 4 2 do art. 182 e a 1etra "b" do inciso I do
§ 10 do art. 184 do Projeto de constituição (A). da Comissão
de Sistematização.

DESTAQUE N2:

( 001 Ass. )395 EASILIO VILLANI
EMENDA 2P00759-4, ART. 182.

EMENDA: 2P00759-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
EASILIO VILLANI PMDE

Suprima-se o § 4 2 do art. 182 e a 1etra "b" do inciso I do
~ 10 do art. 184 do projeto de constituição (A). da Comissão
de Sistematização.

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 1.048 AIRTON SANDOVAL ( 001 Ass. )
REJEIÇÃO DA EMENDA N. 2P00759-4. (ART. 182)

EMENDA: 2P00759-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
EASILIO VILLANI PMDE

Suprima-se o § 4 2 do art. 182 e a 1etra "b" do inciso I do
§ 10 do art. 184 do projeto de constituição (A). da Comissão
de Sistematização.

DESTAQUE H2: 1.554 FRANCISCO DORNELLES ( 001 Ass. )
EMENDA 2P00759-4 (SUPRIME O § 4 DO ART. 182 E A
LETRA 's' DO INCISO I DO ART. 184).

EMENDA: 2P00759-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
EASILIO VILLANI PMDE

suprima-se o § 4 2 do art. 182 e a 1etra "b" do inciso :t do
§ 10 do art. 184 do projeto de Constituição (A). da Comissão
de Sistematização.

DESTAQUE N2: 1.523 CÁSSIO CUNHA LIMA ( 001 Ass. )
APROVAÇÃO DO § 4. 00 ART. 182 bo PROJETO DE
CONST:tTU:tÇÃO.
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PÁGINA: 38

TíTULO: 06

ART:r:GO: 182

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: el4

Sr::çÃO: 03

INC:r:SO: 00

SUBSEÇÃO: 00

ALÍNEA: Z

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃ<:,:

'T'EXTO W;:11 CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SISTE11AT:r:ZAÇÃO

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 5 Q O impos~o de que trata o inciso VIII incidirá
ume ün r.ca vez sobre as operações de ex~ração> c ã r cu r acão > dis
1ribuição e consumo~ exc~uída a incidéncia spbre e~as de ou
1ros ~l'-ibu~os.

ART:r:GO: 182 PARÂGRAFO: "'5 :r:NC:r:SO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEl1ATIZAçÃe.:

~ 5 Q O imposto de que trata o inciso VI terá suas a
líquotns iixadas de ~orma a desestimu~ar a manu~enção de pro
prieda,jes improdu~ivas e não incidirá sobre pequenas g~ebas

rurais. nos ~ermos de~inidos em ~ei ~edera~~ quando p- ~AY~O

~e~ só ou com sua ~amília~ o proprie~ário que nào possua outro
imóvel.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 4 Q O 1mpos~o de que ~rata o inciso VI terá suas a
Jiquotas ~ixadas de ~orma a deses~imular a manu~enção de pro
priedaues ímprodu~ivas e não incidirá sobre pequenas g~ebas

rurais. nos ~ermos de~inidos em lei ~edera~. quando as exp~o

~'e~ s6 ou com sua ~amília~ o proprie~ário que não possua outro
i.m6vel.

ART:r:GO: 182 :r:NCXSO: 00 ALÍNEA: :I:

TEXTO DA S:r:STEMATIZAÇÃ<>:

~ 62 Do r6~u~0 ou dos anóncios dos produ~os indus
1:ria~:i:!:ados deverá constar. a~ém do preço :final~ o valor dis
c:riminado dos tribu~os que sobre eles incidiram.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 6 2 Do r6~ulo ou dos anúncios dos produtos indus
1:rializados deverá constar ~ além do preço :fina~~ o valor dis
criminado dos tributos que sobre eles incidiram.

DESTAQUES:

DESTAQUE Nº: 2.132

DESTAQUE Nº: 1.552

DESTAQUE Nº: 1.553

l!ÁRIO :OVAS ( 191 Ass. )
I)ESTAQ'JE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DA El1ENDA
~~P02042-9 DO PROJETO DA C011ISSÁO DE SXSTEMAT:r:ZAÇÃO

j,RAPUAN COSTA JÚN:J:OR ( 001 Ass. )
EMENDA COLETIVA N.2P02042-9 - SUPRIM:r:R , 6.00 ART.
1182. SlZÇÁO z z r , CAPo :r:~TIT.VI.

.JORGE ;"EITE ( 001 Ass. )
SUPR:r:l1IR § 5. DO ART. 182. SEÇÃO III. CAPo I. T:r:T.
VI DO PROJETO DE CONSTITU:r:ÇÁO DA C011ISSÁO DE
l3ISTE1'1.I,TIZAÇÁO.
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pAGXNA: 39

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 03 SUBSEÇÃO: 00

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRARXO:

EMENDA: 2P00294-3 PARECER: PELA RE~EXÇÃO
JOSÉ FERNANDES PDT
EMENDA SUPRESSXVA
Supríma-se O ~ 6 2 do Artígo 182 no Projeto de Constituiç~o.
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J"ÁG:tl'IA: 40

TíTULO: 06 CAJ"íTULO: 01 s~çÃO: 03 suas~çÃo: 00

ARTJ:GO: 183 PAAAGRAFO: 00 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
T~XTO DA S~ST~MAT~2AÇÃO:

Art. 183. A Uniã0 7 na iminência ou no caso de guerra
externa 7 poderê instituir impostos extraordinârios 7 compreen
didos ou não em sua competência tributâria 7 os quais serão su
primidos gradativamente 7 cessadas as causas de sua criação.

PROJ~TO DO CENTRÃO:

Art. 183. A Uniã0 7 na iminência ou no caso de guerra
Eixterna 7 poderê instituir impostos extraordinârios 7 compreen
didos ou não em sua competência 'tributâria7 os quais serão su
primidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

825 ~~L ctsAR ( 001 ASS. )
E:l1ENDA POPULAR N. 1PZ0739 (T~TULO V~).

EMENDA: 1PZ0739 1"0 PAR~C~R:

1 - ~nc~uir onde couber, na seção II~ (Pos Impostos da
tlnião) do Capitulo ~ (PO sistema Tributário Nacional)7 do Tí
tulo V~J: (Da Tributação e do Orçamento)7 o seguinte artigo e
parêgra:fo:

"Art ••.• - Compete a União instituir e arrecadar imposto ..
que exclui a incidência de qUalquer outr0 7 sobre a extraçã0 7 a
c:irculaçã0 7 a distribuição ou o consumo dos minerais do pais,
E~numerados em lei, ou sobre qualquer des tas operações.

parágra:fo único - 90Yo (Noventa por cento) do produto da
arrecadação do imposto de que cogita este artigo serão igUal
mente distribuídos pelos Estados e Municípios, proporcional
mente à produção."

2 - J:nsere 7 onde couber 7 no CapitUlO I (pos Principias Ge
rais, da ~ntervenção do ~stad07 do Regime de Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econômica), do Titulo V~J:J: (Da Ordem
J:conômica e Financeira)7 artigos e parágra:fos com as seguintes
l~edacôes:

"Art •••• - Fica instituido Fundo de Exaustão em :favor dos
Municipios com atividade mineradora 7 a ser utilizad0 7 na :forma
(1a lei 7 no desenvolvimento sócio-econômico de suas comunidades
, a titulo de compensação pelos prejuizos a eles causados pela
mencionada atividade.. incluindo o empobrecimento irreversível
de seu solo.

Parágra:fo único - os recursos do Fundo serão enter outros
.. os arrecadados .. a titulo de indenizaçâo.. com base na explo
ração e aproveitamento dos recursos minerais.

Art •••• - Aos Municípios :fica assegurada .. na :forma da
"Lei 7 participação no processo de outorga de autorização.. pre
lnissão ou concessão, bem corno no de :fiscalização e controle de
lpesquisa ou aproveitamento, no respectivo território de jazi
l:fas 7' minas e outros recursos minerais, tendo em vista, entre
outras :finalidades, a preservação do meio-ambiente e o contro
~e dos tributos e :fundos arrecadados com base na atividade mi
neradora."

PESTAGUES:

DESTAGU~ N2:

P~STAGU~ N2: 1.191 ""FJ:F POM~NGOS ( 001 Ass. )
:E:M~NDA N. 21"01680-4. (TJ:TUL.O V:[)

EM~NPA: 21"01680-4 PAR~CER: PELA REJ~~ÇÃO
.P..F":!F" DOM:!NGOI3 PL

E21E:NDA ADZT:!VA
Acresça-se à secão ~~~7 do CapitUlO I, do Título VI .. o se

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

'mentos e deduções admitidos em lei .. na declaração de renda,
para e:feito de determinação do imposto devido e do imposto a
pagar 7 de que trata o inciso III do art. 182 .. deverão ser a
nualmente corrigidos, no lnínimo.. pelo índice de correção
monetária o:ficial .. correspondente ao respectivo ano base"

~ único _ As tabelas para o cêlculo do imposto a ser reco
lhido na :fonte não poderã0 7 da mesma :forma 7 ser corrigidas em
percentual in:ferior ao da correção monetêria o:ficial do perío
do respectivo.
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PJi.G:tNA: 41

TíTULO: ~5

ART:tGO: 184

CAPíTULO: ~1

PARÁGRAF'O: ~~

SEÇÃO: ~4 SUBSEÇÃO: ~~

:tNC:tSO: ~~ ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 184. Compete aos Es~ados e ao Distri~o F'edera1
instituir impostos sobre:

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 184. compete aos Estados e ao Distri~o F'edera1
intituir impostos sobre:

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

EMENDA:

951 ~ost THOMAZ NONÔ ( ~~1 Ass. )
EME~DA N' ZP01178-1. (ART. 184)

2P~1178-1 PARECER: PELA RE~E:tÇÃO
~OS~ THOMAZ NONÓ PF'L

Dê-se ao ar~igo 184 a seguinte redação:
"Art. 184. Compete aos Estados e ao Distrito F'edera1 ins

tituir impostos sobre:
:t _ ~ransmissão "causa-mortis" e doação... de quaisquer bens

ou c.irei~os;

I:t _ operações re1ativas à circu1açáo de mercadorias e à
prestação de serviços de qua1quer natureza;

, II:t _ propriedade de veículos automo~ores.

§ 1 2 Re1ativamente a bens imóveis e respectivos direitos o
imposto de que trata o inciso :t compete aos Estado em que es
tiver situado o bem; re1ativamente a bens m6veis, titu10s e
créditos ... o imposto compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arrendamen~o, ou tiver domic11io o doador. Nas
hip6~eses de ~ransmissão ou doação que envolvam residência ...
domici1io, 10calização de bem ou processamen~o de inventário
no ex~erior... a competência para instiruir o tribu~o obedecerá
ao disposto em 1ei comp1ementar.

~ Z2 As a1iquo~as do impos~o de que ~rata o inciso I pode
rão ser progressivas e não excederão os limites estabe1ecidos
em res01ução do Senado F'edera1, por iniciativa do Presidente
da República ou de um terço dos Senadores.

~ 3 2 O imposto de que tra~a o inciso :t:t não será cumu1ati
vo ... terá caráter se1e~ivo, em %unção da essencialidade dos
ben~ e serviços, e de 1e será abatido ... em cada operação ... o
mon~an~e cobrado nas an~eriores pe10 mesmo ou po ou~ro Estado.
A isenção ou não-incidéncia... sa1vo determinação em contrário
da legis1ação, não imp1icará crédito de impos~o para abatimen
to daquele devido nas operações seguintes e acarretará anu1a
ção do crédito de impos~o rela~ivo às operações anteriores.

§ 4 2 Em relação ao imposto de que trata o inciso I:tI... re
s01cção do Senado F'ederal, de iniciativa do Presidente da Re
púbJica ou de um terço dos Senadores, %ixará as a11quotas
aPlicáveis às operações interes~aduais e de exportação... bem
como as a11quotas mínimas nas operações internas.

~ 52 Em re1ação às operações que destinem bens ou serviços
a consumidor %inal localizado em outro Estado ... adotar-se-á:

I _ a a11quota interestadual, quando o destinatário %or
contribuinte;

:t:t _ a a11quota interna, quando o destinatário não %or
contribuinte.

§ 52 Na hipótese do inciso I do parágra%o anterior, caberá
ao Estado em que se localize o destinatário o imposto corres
pondente à di%erença entre a alíquota interna e a
interestadual.

~ 7 2 O imposto de que trata o inciso :t:t do caput deste
art~go:

:t _ incidirá:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior

mesmo quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo
:fixe. 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;
:tI _ não inCidirá:
a) sobre operarnes que destinem ao exter;or serviços ou

prOdutos industrial~ dos, exclusive os semi-E" .. _'orados de%i
nidos em lei cOJl'=,~€mp.ntar;

b) sobre oFerações que destinem a outros ESLados petróleo,
lub~i%icantes e combustíveis liquidOs ou gasosos, e energia
e1étrica;

III _ Não compreenderá, em sua ba~~ 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%igure hipótese de in
cidéncia dos dois impostos.

, 8 2 À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do
c.apu t deste artigo, e os artigos 182, I e zr , nerrnum outro
tributo incidirá sobre opecações relativas a produção ou ex
tração, a importação ou exportaçâo, a circulação, a distribui
ção ou consumo de energia elétrica, combustíveis ... lubri:fican
1:es e minerais do País.

~ 9 2 Cabe à 1ei comp1ementar, quanto ao imposto de que
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trata o inciso XX do caput deste artigo:
% _ de%inir seus contribuintes;
%% _ dispor sobre os casos de SUbstituição tributária;
XX% _ discip1inar o regime de compensaçao do impo~to;

%V _ %ixar, para e%eito de sua cobrança e de%iniç&o do es
tabe1ecimento responsáve1, o 1oca1 das operações re1etivas à
circU1ação de mercadorias e à prestação de serviços;

V _ prever os casos de manutenção de crédito, re1ativamen
te à remessa para outro Estado e á exportação, para o exte
rior, de serviços e de mercadorias;

VX _ estabe1ecer as hipóteses de concessão ren~vação de
isenções incentivos e bene%icios %iscais, por de1iber~ção con
junta dos Estados e do Distrito Federa1,

Em consequência da nova redação do Art. 1.84, sUj:'rimam-se
os incisos XXX e XV do Art. 185, e os §§ 4 2 e 52 do mesmo ar
tigo, e dê-se nova redação ao inciso XV do Art. 187:

"Art. 1.87 •••
XV _ trinta por cento do produto da arrecadação de importo

do Estado sobre operações re1ativas à circu1ação de mercado
rias e à prestação de serViços de qua1quer natureza".

ARTXGO: 184 PAAAGRAFO: 00 XNCXSO: 01. ALíNEA: :I

TE~TO DA SXSTEMATXZAÇÁO:

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

PROJETO DO CEHTRÃO:

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

ARTXGO: 1.84 PAAAGRAFO: 00 %NCXSO: 02 ALíNEA: *,

TE~TO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

X% - operações, re1ativas à circu1ação de mercadorias
e sobre prestação de serviços de transporte interesladua1 e
intermunicipa1 e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;

PROJETO DO CENTRÃO:

xx - operaéões r€1aiivas à circu1ação de mercadorias
e sobre prestação de serviços de transporte interestadua1 e
intermunicipa1 e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;

DESTAQUES:

DESTAQUE H2: 173 Ct:SAR MAXA ( 001 Ass )
ARTXGO 184, XNCXSO XX, PROJETO DE CONSTXTUXÇÁO, •
PARA SUPRXMXR A E~PRESSÃO 'E DE COMUNXCAÇÃO·.

EMENDAS HÃO DESTACAD~S COM PARECER CONTAARXO:

EMENDA: 2P01927-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO
SIGMARXNGA sEIXAS PMDEl

Dê-se ao inciso XX do artigo 184 a seguinte redaç~o:
"XX _ operações re1ativas à circu1ação de mercadorias e

sobre prestação de serviço de transporte interestadual e in
termunicipa1, inc1usive de carga própria, e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior. "
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ARTIGO: 184 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 03 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÁO:

%%% - propriedade de veicu~os automotores.

PROJETO 00 CENTRÃO:

%%% - propriedade de veicu~os automotores.

( 001 Ass. )
2P01344-9 (ART. 184).

REJEXÇÁO
PJ1DS

GEOVAH AMARAHTE
. APROVAÇÃO DA EMENDA N.

2P01344-9 PARECER: PELA
J..E%TE CHAVES
EMENDA AD%T%VA

Xnc~uam-se mais um inciso e um parágra%o no Art. 184. com
a redação do inciso V% e do ~ S. do -Art. 182. respectivamente
suprimindo-se estes ~ltimos incisos e parágra%os citadOS. e
acrescentando onde couber que os Estados repassarão aos muni
c1pios S0~ do produto da arrecadação.

EMENDA:

DESTAQUES:

DESTAQUE N~: 1.618

AaTXGO: 1.8... PAMGRAFO: "1 XNC:XSO: "" AJ..íHEA: •

TEXTO DA SXSTEKATXZAc:ÃO:

§ 1 2 OS Estados e o Distrito Federal poder~o institu
ir adicional ao imposto de que trata o artigo 182. inciso XX%.
incidente sobre lucros. ganhOS e rendimentos de capital. até o
1im~te de cinco por cento do imposto pago à União por pessoas
~1sicas ou jur1dicas residentes ou domiciliadas nos respecti-
vos territ6rios. .

PAO.JETO DO CEHTRAo:

§ 1 2 Os Estados • o Distrito Federal ~derAo institu
ir adicional ao imposto de que trata o artigo 182. inciso. XXX.
incidente sobre lucros. ganhos e rendimentos de capital. até o
limite de cinco por cento do imposto pago à UniAo por pessoas
~isicas ou juridicas domiciliadas nos respectivos territ6rios.

DESTAQUES:

DESTAQUE "2: 2.232 ISARXO C:OVAS e '191 ASS; )
VOTAÇÃO EIS SEPARADO DO § i •• ART. 18... DA EI'IENDA
2P02""'2-9. OU § 1 •• ART. 18... DO PROJETO.

FXRJtO DE C:ASTRO ( 192 Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO DO § 1.. .ART. 184 DA EMENDA
2P02042-9 OU § I •• ART 184 DO PROJETO.

EMENDA:

506 JOÃO AGR%P%NO ( 001 Ass. ')
EMENDA 2P00383-"'. ART. 184. §§ 5 E 5.

2P00383-Lt PARECER: PELA REJEXÇÁO
JoÃO AGR%P%NO PMDS

Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 184. §1 2
Suprima-se do projeto o parágra%o 1 2 do Artigo 184.

DESTAQUE N2: 550 ARNAJ..DO PRXETO
SUPR%M%R O § 1. 00 ART. 184.

( 001 Ass. )

DESTAQUE N~: 787 ELXEL RODRXGUES ( 001 Ass. )
SUPRESSÃO 00 § i .• 00 ART. 184 DO PROJETO DE
C:ONSTXTUXÇÁO.

DESTAQUE N2: 908 JESUS TAJRA < 001 Ass. )
TíTUJ..O VX. CAPíTUJ..O X SEÇÃO XV. § 1. 00 ARTXGO
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DESTAQUE N~: :1.177

:184) PELA SUPRESSÃO.

Al.tRCIO DIAS ( 00:1 Ass. )
SIJPRESSÃO DO ~ :1 • .? DO ART. 184 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO.

ArIP DOMINGOS ( 00:1 Ass. )
S'JPRESSÃO DO ~ :1., DO ART. 184, DA EMENDA N.
21'02042-9.

PAULO ZARZUR ( 001 Ass. )
SI1PRIl1:rn ~ :1 DO ART. :184, SEÇÃO IV, CAPT. I, TIT. VI,
Dl;' EMENDA COLETIVA N. 2P02042-9.

583 C1.ÁUDIO ÁVILA
EllENDA 2P00523-3. ART. :184.

EMENDA: 2P00523-3 PARECER: PELA REJEICÃO
CLÁUDIO ÁVILA PPL
supr~mir O ~ :12 do art. 184.

J ..>,YME SANTANA
EHENDA N. 2P02402-0. (ART. 184)

EMENDA: 2P0:1402-0 PARECER: PELA REJEICÃO
JAYME SANTANA PFL
E:'1ENDA SUPRESSIVA

supr~ma-se O ~ 1 2 do art. :148.

( 001 Ass. )

( 00:1 Ass. )

DESTAQUE N2: 1.434 p~nMO DE CASTRO ( 00:1 Ass. )
E:1ENDA 2P00254-1 (ARTIGO 184).

EMENDA: 2P00254-1 PARECER: PELA REJEIcÃO
P~RMO DE CASTRO PMDE
Emenda supressiva
D~spositivo emendado: ~ :1 2• do art. 184
Suprima-se o ~ 1 2, do art. 1.84 do Projeto de constituição (A).

ARTIGO: 184 PARÁGRAPO: 02 INCISO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEl'1ATIZACj~o ~

~ 2 2 Re1ativamente a bens imóveis e respectivos di
r~itos, o imposto de que trata o inc~so I compete ao Estado da
situação do bem; re1ativamente a bens móveis, titu10s e crédi
tos, o imposto compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arro1amento, ou tiver dom~ci1io o doador; se o
doador tiver domici1io ou res~dência no exterior, ou se ai o
"de cujus" possuia bens, era residente ou domic~1~ado ou teve
o seu ~nventário processado, a competência para instituir o
tributo observará o disposto em 1ei comp1ementar.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 2 2 Re1at~vamente a bens imóveis e respectivos di
r~itos, o imposto de que trata o inciso I compete ao Estado da
si.tuação do bem; re1ativamente a bens móveis, titu10s e crédi
tos, o imposto compete ao Estado onde se processar o
inventár~o ou arro1amento, ou tiver domicí1io o doador; se o
doador tiver domicí1io ou residência no exterior, ou se aí o
"de CUjus" possuía bens, era residente ou domici1iado ou teve
o seu inventário processado, a competência para instituir o
tributo obser'!'"lTá o disposto em :Lei comp1ementar.

ARTIGO: 184 PARÁGRAPO: 03 INCISO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

~ 3 2 As a1íquotas do imposto de que trata o inciso I
poderão ser progressivas e não excederão os :Limites estabe1e
cidoS em reSOlução do Senado Pederal.
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PROJETO DO CENTRÃO:

PÁG:l:NA: 45

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.613

S 52 As a~~quotas de que trata o inciso X não excede
rão os ~imites estabe~ecidos pe~o Senado Federa~.

FRANCXSCO ROLLEMBERG ( 001 Ass. )
REJEXTAR OU SUPR:l:M:l:R OS SS 3. E 5. DO ART. 184 DA
EMENDA N. 2P02042-9.

Jost ELIAS ( 001 Ass. )
SUPRESSÃO DO ART. 184, S 3. (TITULO V:I:,
CAP:l:TULO :1:, SECÃO :l:V DO PROJETO DE CONSTXTU:l:ÇÃO).

DESTAQUE N2: 1.817

DESTAQUE N2: 1.348 PAULO ROBERTO CUNHA ( 001 Ass. )
EMENDA 2P01211-6 (ART:l:GO 184, S 3.).

EMENDA: 2P01211-6 PARECER: PELA REJE:l:ÇÃO
VIRGíL:l:O GU:l:MARÃES PT
Substitua-se, no ~ 3 2 do art. 184 do Projeto de constituição
da Comissão de Sistematização, a expressão "não excederão os"
pe~a expressão "não serão inferiores aos".

V:l:RGíLIO GU:l:MARÃES ( 001 Ass. )
EliENDA N. 2P012'11-6, EM SUBST:l:TU:l:CÃO AO ~ 3 DO
ART. 184 E AO ~ 3 DO ART. 184 DA EMENDA
SUBST:l:TUT:l:VA N. 2P02042-9.

EMENDA: 2P01211-6 PARECER: PELA REJE:l:CÃO
VIRGíLXO GUXMARÃES PT
Substitua-se, no ~ 3 2 do art. 184 do Projeto de Constituição
da Comissão de Sistematização, a expressão "não excederão os"
pe~a expressão "não serão inferiores aos".

ARTXGO: 184 PARÁGRAFO: 04 :l:NC:l:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:l:STEMAT:l:ZACÃO:

S 4 2 O imposto de que trata o inciso :I:~ será não
cumu~ativo, admitida sua se~etividade, em função da essencia
~idade das mercadorias e dos serviços, compensando-se o que
for devido, em cada operação re~ativa a circu~ação ~e mercado
rias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas an
teriores pe~o mesmo ou outro Estado. A isenção ou não
incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não
imp~icará crédito de imposto para compensação daquele devido
nas operações ou prestações seguintes e acarretará anUlação do
crédito do imposto relativo às operações anteriores.

PROJETO DO CENTRÃO:

S 4 2 O imposto de que trata o inciso XX será não
cumulativo, admitida sua se~etividade, em função da essencia
lidade das mercadorias e dos serviços, compensan~o-se o que
for devido, em cada operação relativa à cirCUlação de mercado
rias ou prestação de serviços, com o montante cobr5do nas an
teriores pelo mesmo ou outro Estado. A isençã~ ou não
incidência, salvo determinação em contrário da legiSlação, não
implicará crédito de imposto para compensação daquele devido
nas operações ou prestações seguintes e acarretará anUlação do
crédito do imposto relativo às operações anteriores.

ART:l:GO: 184 PARÁGRAFO: 04 :l:NCXSO: 00 ALíNEA: Z

TEXTO DA S:l:STEMAT:l:ZAÇAo:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROUETO DA S:l:STEMAT:l:ZACAO
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PÁG~NA: 46

T1TU~0: 06 CAPíTU~O: 01 SECÃO: 04 suaSEcÃO: 00

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 52 As aliquotas de que trata o inciso I não excede
rão os limites estabelecidos pelO Senado Federal.

ARTIGO: 184 PARÁGRAFO: 05 INCISO: 00 A~íNEA: *
TEXTO DA S~STEMATIZACÃO:

~ 52 Em relação ao imposto de que trata o inciso II~
reSOlução do Senado Federal~ de iniciativa do primeiro
Ministro ou de um terço dos Senadores, em ambos os casos apro
vada por dois terços de seus membros, estabelecerá as alíquo
tas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de
exportação.

PROJETO 00 C~NTRÃO:

~ 6 2 Em relação ao imposto de que trata o inciso II,
reSOlução do Senado Federal, de iniciativa do Primeiro
Ministro ou de um terço dos Senadores, em ambos os casos apro
vada por dois terços de seus membros, estabelecerá as alíquo
tas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de
exportação.

661 GE1~~DO P~El'1:nIG C 001 Ass. )
VOTAÇÃO DA EMENDA N. 2P00101-7. CART. 184. ~§ 5. E
6. )

EMENDA: 2P00101-7 PARECER: PE~A REJEICÃO
NAl30R JÚNIOR PMD13
SU1:lstitua-se. nos ~~ 52 e 6 2 do art. 184 do Substitutivo da
comissão de Sistematização, a expressão "c:rois terços de seus
membros" por "maioria absoluta de seus membros". dando-:Lnes~

portanto, a seguinte redação:
Art. 184. • ••
~ 52 Em re:Lação ao imposto ( ••• ) em ambos os casos aprova

da por maioria abso:Luta de seus membros. estabe:LeceráC ••• ).
~ 6 2 É %acultado ao Senado Federal C••• ) reSOlução aprova

da por maioria de seus membros~ estabelecer ( ••• ).

DESTAQUES:

DESTAQUI: NQ:

( 001 Ass. )JAY1'1E SANTANA
EMENDA N. 2P01403-8. CART. 184)

EMENDA: 2P01403-8 PARECER: PE~A REJEIÇÃO
JAYME SANTANA PF~

EMENDA SUPRESSIVA (PARC~A~)

Suprima-se dos §§ 52 e 6 2 do art. 184~ respectivamente~ as
seguintes expressões:

§ 52 _ ..... em ambos os casos aprovada por dois terços do
seus membros ••• •

§ 6 2 ..... também mediante reSOlução aprovada por dois
terços de seus membros ••• •

507 JOÃO AGRIP~NO ( 001 Ass. )
EMENDA 2P00384-2, ART. 184, ~ PR~MEIRO.

EMENDA: 2P00384-2 PARECER: PE~A REJEICÃO
JOÃO AGR~PINO PMDa

Emenda supressiva
Dispositivo Emendac:ro: Artigo 184, §52 e ~52
Suprima-se do Projeto:
a) do parágra%o 52 a expressão: "em ambos os casos aprova

da por dois terços de seus membros".
b) do parágra%o 6 2 a expressão: "aprovada por dois terços

dos seus membros".

DESTAQUE NQ:

ARTXGO: 184 PARÁGRAFO: 06 XNC:r:SO: 00 A~fNEA: :I:

TEXTO DA S~STEMAT~ZACAo:

§ 52 É ~acultado ao Senado Federal. também m.~iante
reSOlução aprovada por dois terços c:re seus membros. estabele
cer alíquotas mínimas nas operações internas.
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PROJETO DO CENTRA0:

§ 7 2 t %acu~tado ao Senado Federa~~ também mediante
reso~ução aprovada por dois terços de seus membros~ estabe~e

cer a~iquotas minimas nas operações internas.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.240 FIRMO DE CASTRO ( 192 Ass. )
VOTACÃO EM SEPARADO DO § 7.~ ART. 184 DA EMENDA
21"02042-9 OU § 6.~ ART. 184 DO PROJETO.

( 001 Ass. )656 ARNALDO ~RIETO

EMENDA N. 21"01093-8. (ART. 184)

EMENDA: 21"01093-8 PARECER: PELA REJEICÃO
ARNALDO PRIETO pFL

A~tera o § 6 2 do art. 184
Art. 184 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (

• '* '* •• '* •••••••••••••••••••• '* • '* •••••••••••••••••••••••••••••••• <
§ 6 2 O Senado Federa~~ mediante reso~ucão aprovada por

dois terços de seus~ membros~ estabe~ecerá a~iquotas mínimas e
máximas nas operações internas.

( 001 Ass. )FIRMO DE CASTRO
EMENDA 21"00261-7 (ARTIGO 184).

EMENDA: 21"00261-7 PARECER: PELA REJEICÃO
FIRMO DE CASTRO ~MDB

Emenda modizicativa:
Dispositivo emendado: § 6 2, do art. 184.
Dê-se ao § 62~ do art. 184 do projeto de constituição (A) a
seguinte redação:
Art. 184 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (
§ 6 2 t %acu~tado ao Senado Federa~~ também mediante reso~ucão
aprovada por dois terços de seus membros, estabe~ecer a~iquo

tas mínimas e máximas nas operações internas.

ARTIGO: 184 PARÁGRAFO: 07 INCISO: 00 ALíNEA: *

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

§ 7 2 Sa~vo de~iberacão em contrário dos Estados e do
Distrito Federa~~ nos termos do disposto no inciso VIII do §
12~ as a~iquotas internas~ nas operações re~ativas à circu~a

ção de mercadorias e nas prestações de serviços~ não poderão
ser inzeriores às previstas para as operações interestaduais.

PROJETO DO CENTRA0:

§ 8 2 Sa~vo de~iberação em contrário dos Estados e do
Distrito Federa~~ nos termos do disposto no inciso VII do §
11~ as a~íquotas internas~ nas operações re~ativas à circu~a
cão de mercadorias e nas prestações de serviços~ não poderão
ser inzeriores às previstas para as operações interestaduais.

ARTIGO: 184 PARÁGRAFO: 08 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2ACAo:

§ 02 ~~ re~acão às operações e prestações que desti
nem bens e serviços a consumidor %ina~ ~ocalizado em outro Es
tado~ adoTar-se-á:

PROJETO DO CENTRA0:

§ 9 2 Em re~acáo às operações e prestações que desti
nem bens e serviços a consumidor %ina~ ~oca~izado em outro Es
tado, adotar-se-á:
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PÁG:tHA: 48

TíTUL.O: 05

ARTJ:GO: 184

CAPíTUL.O: 01

PARÁGRAFO: 0St

SECÁO: 04 SUElSECÁO: 00

J:NCJ:SO: 01 AL.íNEA: :«

TEXTO DA SJ:STEMATJ:2ACÁO:

:t - a a11quo~a ~n~erestadua1. quando ~ dest~natár~o

:fe,r contr~buinte do ~mposto;

PROJETO DO CENTRÃO:

J: - a a11quota ~nterestadua1. quando o dest~natár~o
:for contr~buinte do imposto;

ART:tGO: 184 PARÁGRAFO: 0El :tNC:tSO: 02 AL.íNEA: :«

TEXTO DA S:tSTEl1AT:t2ACÁO:

xx - a a1iquota ~nterna. quando o de5t~natár~0 não
:for contribuinte.

PROJETO DO CENTRÃO:

:t:t - a a1iquota interna~ quando o dest~natár~o não
:for contribuinte.

ARTJ:GO: 184 PARÁGRAFO: 0~3 :tNCJ:SO: 00 ALíNEA: :«

TEXTO DA SJ:STEMATJ:2ACÁO::

~ 9 2 Na
cêlberá ao Estado
rE~spondente à
in~erestadua1.

PROJETO DO CENTRÃO:

hipótese do ~nciso :t do parágra:fo anter~or~
da 10ca1ização do destinatário o impos~o cor

di:ferença entre a a1iquota interna e a

§ 10. Na hipótese do inciso X do parágra:fo an~erior~
caberá ao Estado da 10ca1ização dO destinatário o impos~o cor
respondente à di:ferença entre a a1iquota interna e a
interes~adua1.

ART:tGO: 184 PARÁGRAFO: 1 li' :tNC:tSO: 00 AL.íNEA: :t

TEXTO DA SXSTEMATJ:2ACÁO:

~ 10. O imposto de que trata o inciso I:t do "caput"
dl:!ste artigo:

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 11. O imposto de que trata o inciso IJ: do "capu~"
dl:!s~e artigo:

ARTIGO: 184 PARÁGRAFO: 11" INC:tSO: 01 ALíNEA: :t

TEXTO DA SJ:STEMATJ:2ACÁO:

I - incidirá:
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PÁGINA: 49

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SECÃO: 04 SUBSEÇÃO: 00

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃO

ARTtGO: 184 PARÁGRAFO: 10 INCISO: 01 ALíNEA: a

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exte
rior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou a
tivo ~ixo do estabelecimento, assim como sobre serviço presta
do no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver si
tuado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço;

PROJETO DO CENTRÃO:

I - incidirá sobre a entrada de mercadoria importada
do exterior ainda quando se tratar de bem destinado a consumo
ou ativo ~ixo do estabelecimento, assim como sobre serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver
situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou servi
ço;

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.633 WAGNER LAGO ( 001 Ass. )
SUPRIMIR DO TEXTO DO INCISO I, DO ~ 11 DO ART. 184
DA EMENDA N. 2P02042-9, A EXPRESSÃO: ' OU ATIVO
FIXO' •

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P01713-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
vALTER PEREIRA PMDB

TíTULO VI DA TRIBUTACÃO E DO ORCAMENTO
CAP!TULO I-_ DO SISTEMA TRIBUTÃRIO NACIONAL
SEÇAO IV _ DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
Altera a redação da alínea "a", do inciso I, ~ 10 do arti-

go 184, que passa a ter o seguinte enunciadO:
Art. 184 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ ·1"·:-· .:::::::: :: ::: :::::::::::::: :::: ::::::: :.::: ::: :::: :
I _ •••.•.......••.•.••...••.•..••.•.•.•..•.•..•••.••••.••

"a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior,
autorizada a cobrança com o desembaraço aduaneiro, ainda quan
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;"

ARTIGO: 1.84 PARÁGRAFO: 10 INCISO: 0:1 ALíNEA: b

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

b) sobre operações de crédito relativas à cirCUlação
de bens de consumo ou prestação de serviços, para consumidor
~inal, na ~orma da lei;

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃO

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 659 ARNALDO PRIETO ( 001 Ass. )
SUPRXMIR A ALINEA B DO ITEM I DO § 10 DO
ART. 1.84.
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pAG:INA: 50

TíTULO: 06 CAPíTULO~ 01 SEÇÃO: 04 SUBSEÇÃO: 00

ALtRC:IO D:IAS ( 001 Ass. )
SUPRESSÃO DA AL:INEA ·S'~ 1. ~ 10~ DO ART. 184~ DO
PRo.;rETO DE CONSTJ:TUJ:CÁO (A).

LÚC:I:A VÂNJ:A ( 001 Ass. )
APROVACAO DO PARAGRAFO 10 J:NCJ:SO J: ALíNEA 'S', DO
ARTJ:GO 184.

FRANCJ:SCO CARNEJ:RO ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P00789-9. (ART. 184~ li 10~ :t~ C)

EMENDA: 2P007g9-9 PARECER: PELA REJE:tCÃO
FRANCJ:SCO CARNE:tRO PMDS

J:nc~u~r no ~nc~so J: do parágra~o 10 do artigo 184~ ma~s
uma a~inea~ que será a a~inea "c", como aba~xo:

"§ 10 _ O ~mpos"to de que "trata o inc~so :tJ: do "capu"t" des
te ar"t~go:

:I _ inc~dirá:..........................................................
c) sobre o va~or "tota~ da operação, q~ando mercadorias ~o

rem ~ornecidas em conjun"to com serviços nao compreendidos na
competência tributária dos Munic:í.pios~ de acordo com o inciso
:IV do artigo 185."

EMENDAS NÃO DESTAC.-iDAS COl'[ PARECER CONTRARJ:O:

EMENDA: 2P01930-7 PARECER: PELA REJEJ:CÃO
JOSÉ: GUEDES PMDB

Acrescente-se ao li 10~ do art. 184~ a a~inea segu~nte:
"Ar"t. 184 _ ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ 10 _ ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.••••
c) A entrada~ em unidade indus"tria~, de matéria-prima de

procrução pr6pr~a a ã ncia que prOduzida pe~o mesmo titu~ar~ no
mesmo imóvel e destinada à industrialização de produto cuja
sa:í.cla se dê sem déb~"to ou ~ora da incidéncia desse impos"to."

ART:IGO: 184 PARÁGAA~O : 10 :INC:ISO: 02 ALÍNEA: :I:

TEXTO DA SJ:STEMAT:I2ACÃO:

PROJETO DO CENTRÃ~:

:I:I - não incidirá:

:I:I - não incidirá:

ARTJ:GO: 184 PARAGAAFO: 10 J:NCJ:SO: 02 ALíNEA: a

TEXTO DA SJ:STEMAT:IZACÃO:

a) sobre operações que des't:~nem ao ex"ter~or produ"tos
industrializados~ exclusive os semi-elaborados de~inidos em
lei complementar;

PROJETO DO CENTRÃO:

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos
indus't:ri"'1izados~ exclusive os sem:í.-ela1:lorados de~~n:í.dos em
lei com~lementar;

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

EMENDA:

732 SEVERO GOMES ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01166-7. (SUPRESS:IVA AO :ITE1'1 :IJ: DO
li 10 DO ART. 184)

2P01166-7 PARECER: PELA REJE:ICÃO
SEVERO GOMES PMDB
Dispostivo emendado: art. 184

suprima-se do projeto a alínea A do item :I:I dO ~ 10 a rt ,
184 ..
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TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SECÃO: 04 SUBSECÃO: 00

DENXSAR ARNEXRO
EMENDA H. 2P01771-1. <ART. 184)

( 001 Asr;. )

EMENDA: 2P01771-1 PARECER: PELA REJEXCÃO
SÉRGXO WERNEC~ PMDB

Al~era a redaçâo da alínea "a" do ínci~o XX do § 10 do
ar~. 184.

Ar~. 184.

~ -10:·::::: ::: :::::::::::::::::::: :: :::: :::: :: ::: :::::: :::
:t::t _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) sobre operações que des~inem ao e~~erior produ~os

industrializados.

ART:tGO: 184 PARÁGRAFO: 10 XNCXSO: 02 ALíNEA: b

( 001 Ass. )

( 001 Ass. )

TEXTO DA SXSTEMATX2ACÃO:

b) sobre operações que destinem a outros Estados pe
tr6leo 7 inclusive lubri~icantes7 combustiveis líquidos e gaso
sos dele derivados 7 e energia elétrica;

PROJETO 00 CENTRÃO:

b) sobre operações que destinem a outros Estados pe
tr6leo 7 inClusive lubri~icantes7 combustiveis liquidos e gaso
sos dele derivados 7 e energia elétrica;

DESTAQUES:

DESTAQUE Nº: 814 JOVANNX !1ASUIX c 001 Ass. )
EMENDA 2P01656-9 <SUPRESSÃO DA ALíLNEA 'B'7 00
XNCXSO XX 00 ~ 10. 00 ARTXGO 184).

EMENDA: 2P01666-9 PARECER: PELA REJEXCÃO
JOVANHX MASXNX PMDB

Suprima-se a al:1nea "b" do inciso XX do ~ 10 do art. 184.

BEN:I:TO GAMA
EMENDA N. 2P01972-2. (ART. 84)

EMENDA: 2P01972-2 PARECER: PELA REJEXCÃO
BEN:I:TO GAMA PFL

Dê-se nova redação ao parágraxo 100 do artigo 1847 que
passa a ter a seguinte redação:

~ 1 2 - •••
X:I: _ •••
b) Sobre operações que destinem a outros ~stados7 petr6le

0 7 inclusive lubri~icantes7 combustiveis liquidas e gasosos
dele derivado 7 álcool carburante e energia elétFica.

RENATO JOHNSSON
EMENDA N. ZP00964-6.

EMENDA: ZP00964-5 PARECER: PELA REJE:I:CÃO
RENATO JOHNSSON PMDB

Suprima-se da letra b 7 item XX; do § 10c. do art. 184 7 a
expressã0 7 in xine; "e energia elétrica"7 xicando assim
redigida:

Art: 184 _ Compete aos Estados e ao Distxito Federal Ins
tituir impostos sobre.

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

XI _ operações relativas à circulação de ~ercadorias e so
bre pretação de serviços de transporte interestadual e inter
municipal e de comunicaçã0 7 ainda que as operações e as pres
tações se iniciem no exterior;

XII _ propriedade de viculos automores.
§ 10 _ O imposto de que trata o inciso IX do "caput" deste

artigo:
XI _ não indicará:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos in

dustrializados, exlusive os semi-elaborados de~inidos em lei
comPlementar;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petr6leo 7
inclusive lubri~icantes7 combustiveis liquidos e gasosos delee
gasosos dele derivados.

329 AROLDE DE OLIVEIRA ( 001 Ass. )
EI1ENDA 2P1õ0731-7 7 ART. 184 E D:I:SPOS:l:CÕES
TRAHSXTORIAS.
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pAG:I:NA: 52

TíTULO: 06 CAPíTULO: 0:1. SECÃO: 04 SUElSEÇÃO: 00

EMENDA: 2P0073~-7 PARECER: PELA REJEXCÁO
AROLDE DE OLXVE:tRA PFL
EMENDA AD:I:T:I:VO-SUPRESSXVA
Z - No art. ~84, ~ ~0, inciso XX, ~etra b, suprimam-se as pa
~avras "petr6~eo, inc~usive ~Ubri%icantes, combustiveis 2iqui
dos e gasosos dele derivados, e".
XI No TitUlO IX (Disposições Transit6rias), inc~ua-se onde
COUber:
"Art. Enquanto não %ixada gelo Senado da Repúb~ica, na %orma
do disposto no art. 184, ~ 5-, não excederão de 41- (quatro por
cento) as aliquotas aPlicáveis às operações que destinem a ou
tros Estados petróleo, inClusive lubri%icantes e combustiveis
liquidos e gasosos dele derivados".

ARTIGO: 184 PARÁGRAFO: 10 INCISO: 03 ALíNEA: :«

, 000 Ass. )

TEXTO DA S:tSTEMAT:tZACÁO:

:tX:t - 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%igure hi
pótese de incidéncia dos dois impostos.

PROJETO DO CENTRÃO:

Z:t:t - 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%igure hi
p6tese de incidéncia dos dois impostos.

DESTAQUES:

DESTAQUE HQ: 1.842

EMENDA: 2P01733-9 PARECER: PELA REJE:tÇÁO
DALTON CANABRAVA PMDB

Emenda Modi%icativa:
No artigo ~84, modi%iquem-se os textos do inciso :t:t:t do ~

10 e ~ 11:
XXX _ Não compreenderá em sua base de cá~culo, o montante

do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto sobre
a produção e importação de lubri%icantes e combustíveis líqui
dos e gasosos, quando a operação, realizada entre contribuin
tes e· relativa a produto destinado a industrialização ou co
mercialização, con%igure hipótese de incidência de dois
impostos.

~ ~~ _ A exceção dos impostos de que tratam o inciso X:t do
"caput" deste artigo e os incisos :t e X:t do artigo ~82 e :tZ:t
do artigo ~85, nenhum outro tributo incídirá sobre operações
relativas a energia elétrica e a minerais no Pais.

ARTIGO: 184 PAAAGRAFO: . 11 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA 87BTEMAT:tZACÁO:

~ 11. A exceção dos impostos de que tratam o inciso
II do "caput" dest~ artigo, e os artigos 182, I e II, e 185,
:t:t:I:,nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a
energia elétrica, combustíveis, lubri%icantes e minerais do
Pais.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 12. A exceção dos impostos de que tratam o inciso
XX do "caput" deste artigo, e os artigos 182, X e X:t e 185,
X:I:Z, nenhum outro tributo incidirá sobre operacões re~ativas a
energia elétrica, combustíveis, ~ubri%icantes e minerais do
País.
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PÁGINA: 53

TÍTULO: 05

ARTIGO: 184 PARÁG 'U\FO : 12

SEÇÃO: 04 SUBSEÇÃO: 00

INCISO: 00 ALÍNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

~ 12. Cabe à 1ei comp1ementar J quanto ao imposto de
que trata o inciso II do "caput" deste artigo:

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 13. Cabe à 1ei comp1ementar J quanto ao imposto de
que trata o inciso II do "caput" deste artigo:

ARTIGO: 184 PARÁGRAFO: 12 :I:NCISO: 01 ALÍNEA: *

TEXTO DA SISTEMPTI2AÇÃO:

I - dexinir seus contribuintes;

PROJETO DO CENTFÃO:

I - dexinir seus contribuintes;

ARTIGO: 184 PARÁGRAFO: 12 INCISO: 02 ALÍNEA: *
TEXTO DA S:I:STEMATI2AÇÃO:

II - dispor
tributária;

PROJETO DO CENTkÃO:

II - dispor
tributária;

sobre

sobre

os

os

casos

casos

de

de

substituição

SUbstituição

ARTIGO: 184 INCISO: 03 ALÍNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

III - discip1inar o regime de compensação do imposto;

PROJETO DO CENT~~O:

III - discip1inar o regime de compensação do imposto;

ARTIGO: 184 PARÁC..RAFO: 12 INCISO: 04 ALÍNEA: *
TEXTO DA SIST~MATI2AÇÃO:

IV - xixar, para exeito de sua cobrança e dexinição
do estabe1ecimento responsáve1 J o 1oca1 das operações re1ati
vas à circu1açâo de mercadorias e das prestações de serviços;

PROJETO DO CENT~O:

:I:V - xixar J para exeito de sua cobrança e dexinicão
do estabe1ecimento responsáve1, o 1oca1 das operações re1ati
vas à circu1ação de mercadorias e das prestações de serviços;
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TíTULO: 05 CAPíTULO: 0j SECÃO: 04 SUElSECÁO: 00

PÂG:I:NA: 54

ART:I:GO: 184 PARÁGRAFO: 12 :I:NC:I:SO: 05 ALíNEA: :;:

TEXTO DA S:I:STEMAT:I:ZACÁO:

v - exc~uir da incidência do imposto~ nas exportações
para o exterior~ serviços e outros produtos a~ém dos menc~ona

dos no § 10~ :I::I:~ "a";

PROJETO DO CENTRÃO:

v - exc~uir da incidência do imposto~ nas exportações
para O exterior~ serv~ços e outros produtos a~ém dos menciona
dos no § 92~ :I::I:~ "a";

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.855 JAM:I:L HADDAD ( 001 Ass. ,
SUPRESSÃO DOS %TENS V E VZ, DO § 12 DO ART. 184
DO PROJETO.

( 001 Ass. )
(SUPRESSÃO DO %TEM V D~ S 12

735 SEVERO GOHES
EMENDA N. 2P01164-1.
DO ART%GO 184)

EMENDA: 2P0116Lt-·1. PARECER: PELA RE.JE:l:CÃO
.SEVERO GOJ1ES PMDS

Dispositivo emendad~ _ art. 184
suprima-se do pro~eto o item V do § 12 ao art. 184.

DESTAQUE H2: Lt63 0101.0 MENEZES ( ""1 Ass. )
EMENDA 2P0"448-2 1 ART. 184.

EJ1ENDA: 2P0"448-~! PARECER: PELA RE.JE%CAO
.0101.0 MENEZES' PFL

Emenda' Adi-tiva.
Dispositivo ~ndado: Artigo 1841 da SecA0 %VI co capo %1

do Titu10 V:I:.
Acrescente-se ao Art. 184 1 § 12 1 inciFo VI "in ~ine"1 do

projeto de .ConstituiçAo (A)I a seguinte expressA0:
Ar~. 18~_ ••••••••• ~ •••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••
% - .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .
i 1.2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ' - .
§. 'i22 a •••••••••••••••

% - • • ,.~........................................... • ~ .

ira_ • .: • : : : :~: • :.ã; ; .• ~;éei·.; .á ••;piõiãçi~.de .JÜciéi;á•.brúiãs .ÓÚ
s ..i-e1aboradas.

ART%GO: 184 PAMGJU\FO: 12 %HC%SO: "6 ALíNEA: *
TEXTO DA S:l:STEMAT%ZAÇÁO:

V% - prever casos de manu~enção de crédi~o, re1ativa
mente à remessa para outro Estado e exportacão para o exte
rior, de serviços e de mercadorias;

PRO.JETO DO CENTRÃO:

V% - prever casos de manutenção de crédito, re~a~iva
mente à remessa para ou~ro Estado e exportação para o exte
rior~ de serv~ços e de mercadorias;

ART%G~: 184 PAAAGRAFC: 12 %NC%SO: 07 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMATZZAÇÁO:

V%Z . regu~ar a forma como, median~e de~iberação dos
Es~ados e do D~str~~o Federa1, isenções, incen~ivos e benexí
cios xiscais serão concedidos e revogados,
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PÂGXNA: 55

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 04 SUBSEÇÃO: 00

PROJETO 00 CENTRÃO:

VXX - regular a xorma como, mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal J isenções, incentivos e benexi-
cios ziscais serão concedidos e revogados. .

( 001 Ass. )71 110YSÉS PI11ENTEL
EMENDA N. 2P000579-5. (ART. 184)

EMENDA: 2P00579-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MOYSÉS PIMENTEL PMDB
Emenda Modizicativa
O item VII do ~ 12 do art. 184 passa a ter a seguinte redação:
'YAr 't • 1 84 • ., ••.••••• .,., ••••••••••••• ., • ., •. ., ••••••••••.••••••••• (

DESTAQUES:

DESTAQUE NQ:

•• ., •••• ., • ., •••• ., •••••• ., ••••••••••••••••• ., ••••••••••••••••••••• <
VII _ regular a %orma como J mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal J será estabelecida alíquota interna única
para as mercadorias cujo preço xinal para o consumidor seja
unixorme em todo o território nacional J bem como insençõesJ
incentivos e bene%icios ziscais zicarão conceidos e
reVogados".

52 UBXRATAN AGUIAR ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P00558-2. (ART. 184, ~ 8.)

EMENDA: 2P00558-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
UBIRATAN AGUIAR PMDB

E11ENDA ADITIVA
Ac~escente-se ao art. 184 um novo parágraxo 8ºJ com a re

dação. abaixo J renumerando-se os atuais parágrazos 8 2 J 9 2 ,
10o' J 11 2 e 12º para 9 2, 100' J 11ºJ 12 2 e 13 2:

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

p~~~g:··8Q·~·ó;·É;t~d~;·~~~·ói;t~it~·F~d~~~i·~d~t~~~~·~ii:
quota idéntica para o imposto de que trata o inciso II inci
dente sobre operações internas COIU mercadoria que tenha preço
xinal uni%orme em todo territór~o nacional J na %orma de convé
nio que para esse xim deverão celebrar.

187 J ! 2 2
J

seguintes

do imposto sobre a

ao art.
com as

2P00341-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
TELMO ~XRST PDS

"Concede aos MunicípiOS percentagem
Propriedade de Veículos Automotores." .

Acrescentem-se ao art. 184 J ~ 12 e
passando o at~al parágra%o único a ~ 1 2

J

redações:.
"Art. 184.

EMENDAS NÃO' DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA:

~··i3:··Ó~·P~~d~t~·d~·q~~·t~~t~·~·i~~i;~·iii·~i~q~~~t~'p~r
cento pertencerão aos Estados e cinquenta por cento ao Municí
pio onde houver sido licenciado o veículo automotor; a parcela
pertencente ao Estado será por este diretamente depositado em
contà vincu~ada ao respectivo Departamento de Estradas de
ROdagem."

"Art. 18-7.

§·i 2 · · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
§·22·Á·p~~~~i~·d~·~~~~it~·p~~t~~~~~t~·~~~·M~~i~ipi~~;·~~~:

cionada no inciso XIX J deste artigo J será creditada em conta
especial J aberta em estabelecimento ozicial de crédito J na
%orma e nos prazos estabel.ecidos em lei zederal. ...
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ASSEMEL.ÉXA NACXONA1. CONSTXTI1XNTE

REL.ACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA C011XSSÃO DE SXSTEMATXZACÃO

TÍTUL.O: 06 CAPJTULO: 01 SECÃO: 05 SUESECÃO: 00

pJiGXNA: 56

ARTXGO: 185 PAnÁGRAFO: 00 XNCXSO: 00 ALÍNEA: :t:

TEXTO DA SXST~MATXZACÃO:

Art. 185. Compete aos Municipios instituir impostos
sobre:

PRO~ETO 00 CE',TRÃO:

Art. 185. Compete aos Municipios instituir imposto
sobre:

ARTXGO: 185 ALÍNEA: :t:

TEXTO DA SXST~MATXZACÁO:

PROJETO 00 CE~TRÃO:

x - propriedade predia~ e territoria~ urbana;

x - propriedade predia~ e territoria~ urbana;

ARTXGO: 185 PAAAGRAFO: 00 XNCXSO: 02 ALÍNEA: li:

TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

xx - transmissão Uinter vivosu~ a qua~quer titu~o~

por ato oneroso~ de bens im6veis~ por natureza ou acessão ~i
sica~ e de direitos reais sobre imóveis~ exceto os de garan
tia~ bem como cessão de direitos a sua aquisicão;

PRO~ETO 00 CENTRÃO:

xx - transmissão Uinter-vivos"~ a qua~quer titu~o~

por ato oneroso~ de bens im6veis~ por natureza ou acessão ~i

sica, e de direitos reais sobre imóveis~ exceto os de garan
tia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;

ARTXGO: 185 PAAAGRAFO: 00 XNC:tSO: 03 ALÍNEA: :t:

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.428

TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

xxx - vendas de combustiveis ~iquidos e gasosos a va
rejo~ exceto 6~eo diese~;

PROJETO DO CE~TRÃo:

xxx - vendas de combustiveis ~iquidos e gasosos a va-
rejo;

OS~1UNDO REEOUCAS
EM~NDA 2P01616-2 (ARTXGO 185).

EMENDA: 2P01616-2 PARECER: PELA REJEXCÁO
OSM~NDO REEOUCAS PMDE
Emenda Supressiva

No Projeto de Constituição (A):
_ süprima-se o item X:tX do art. 185
_ Suprima-se o ~ 4 2 do art. 185

NXON ALEERNAZ
APROVACÃO 00 XNCISO XXX 00 ART. 185.
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ASSEMBLÉXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATXZACÃO

PÃGXNA: 57

TíTULO: 06

ARTXGO: 18S

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: 00

SECÃO: 05 SUBSECÃO: 00

XNCXSO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2ACÃO:

IV - serviços de qua~quer natureza~ definidos em ~ei

comp~ementar.

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - serviços de qua~quer natureza~ não compreendidos
no inciso xx do artigo 184, definidos em ~ei comp~ementar.

ARTXGO: 18S PARÁGRAFO: 01 XNCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

§ 1 2 O imposto de que trata o inciso X poderá ser
progressivo, nos termos de ~ei municipa~~ de forma a assegurar
o cumprimento ~a função socia~ da propriedade.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 O imposto de que trata o inciso % poderá ser
progressivo~ nos termos de ~e~ municipa~, de forma a assegurar
o cumprimento da função socia~ da propriedade.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 719 ANTÔXXO SALXM CURXATX - ( 001 Ass. )
REJEXCÃO DO § 1. DO ART. 18S DO PROJETO CE
CONSTXTU%CÃO(A) DA COMXSSÃO DE SXSTEMATX2~CÃO.

ARTXGO: 18S PARÁGRAFO: 02 :r:NCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATIZACÃO:

§ 2 2 O imposto de que trata o inciso XX não incide
sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patri
mônio de pessoa jur1dica em rea~ização de capita~, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorpo
ração, cisão ou extinção de pessoa jurídica, sa~vo se, nesses
casos, a atividade preponderante do adquirente for o comércio
desses bens ou direitos, ~ocação de bens imóveis ou arrenda
mento mercantj.~.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 2 2 O imposto de que trata c inciso IX não incide
sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patri
mónio de pessoas jurídicas em rea~ização de capital, nem sobre
a transmissão de bens ou direitos decorr~nte de fusão~ incor
poração, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nes
ses casos, a atividade preponderante do adquirente for o co
mércio desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou ar
rendamento mercantil.

ARTIGO: 18S PARÁGRAFO: 03 XNCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAcÁO:

~ 3 2 O iUlpostO de que tra-ca o inciso XX compete ao
Município da situação do bem.
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ASSEMBLÉXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATXZACÃO

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SECÃO: 05 SUBSECÃO: 00

PÂGXNA: 58

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 3 2 O ~mposto de que trata o ~nc~so XX compete ao
Município da situação do bem.

ARTXGO: 185 PAR1>.GRAFO: 04 XNCXSO: 00 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SXST:El1ATXZACAo:

~ 4 2 A competênc~a mun~c~pal para institu~r e cobrar
o imposto menc~onado no inciso XXX não exclu~ a dos Estados
para instituir e cobrar, na mesma operação, o imposto de que
trata o artigo 184, XX.

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 4 2 A competênc~a municipal para inst~tuir e cobrar
o imposto mencionado no inciso XXX não exclui a dos :Estados
para instituir e cobrar. na mesma operação. o imposto de que
trata o inc~so XX do artigo 184.

ARTIGO: 185 PARÁGRAFO: 05 XNCXSO: 00 ALíNEA: :t:

T:EXTO DA SXST:EMATXZACAo:

~ 52 Cabe à lei complementar:

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 52 Cabe à lei complementar:

ARTXGO: 185 PAAAGRAFO: 05 XNCXSO: 01 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SXSTEMATIZACA,o:

X - fixar as alíquotas máximas dos impostos de que
tratam os incisos XXX e xv;

PROJETO 00 CENTRÃO:

X - fixar as alíquotas máximas dos impostos de que
tratam os inc~sos XIX e IV;

ARTXGO: 185 PAR1>.GRAFO: 05 XNCXSO: 02 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SXSTEMATIZAC]í,O:

XX - excluir da incidência do imposto de que trata o
inciso XV exportações de serviços para o exterior.

PROJETO 00 CENTRÃO:

XX - excluir da incidência do imposto de que trata o
inc~so XV. exportações de serviços para o exterior.

733 SEVERO GOMES ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01155-9. (SUPRESSÃO 00 XTEM XX. , 5.
00 ARTIGO 185)

EMENDA: 2P01165-91 PARECER: PELA REJEIÇÃO
SEVERO GOMES PMDB

DESTAGUES:

DESTAGUE N2:
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ASSEMBLÉ%A HAC%OHAL COHST%TU%HTE

RELAC%OHAMEHTO DAS EMEHDAS COM O PROJETO DA COM%SSÃO DE S%STEMAT%2AÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 05 SUBSEÇÃO: 00

PÁG%HA: 59

Dispositivo emendado: art. 185.
Suprima-se do projeto o iteln :1:% do § 52 do art. 185.
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TíTULO: 06

ARTIGO: 18fi

CAPíTULO: "'1

PAAAGRAPO: 00

SEÇÃO: 06 SUESEÇAo: 00

XNCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:2AÇÃO:

Art. 18fi. Pertencem aos Ef,tados e ao Distrito
I'edera~:

PROJETO 00 CENTRA0:

Art. 18fi. Pertencem
I'edera~:

aos Estados e ao Distrito

ARTJ:GO: 18fi PAAAGRAPO: "'0 J:NCJ:SO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTE1'.lATI2AÇÃ<:>:

J: - o produto da arrecadação do imposto da União 50
IJre renda e proventos de qua~quer natu~eza? incidente na fonte
!iobre rendimentos pagos? a qua~quer ti'!:u~o? por e~es? suas au
'tarquias e pe~as fundações que :i.nst:i.tu'{rem e mant:i.verem;

PROJETO 00 CENTRÃO: .

I - o produto da arrecadação do imposto da União 50
IJre renda e proventos de qua~quer natureza? incidente na fonte
!iobre rendimentos pagos? a qua~quer titu~o? por e~es? suas au
'tarquias e pe~as fundações que instituirem e mantiverem;

ARTXGO: 186 PARÁGRAPO: I"'" :rNCXSO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMAT:rZACÃ\:):

xx - vinte por cento do produ~o da arrecadação do im
posto que a União instituir no exercício da competência que
:lhe é atribuída pe~o artigo 171+.

PROJETO 00 CENTRA0:

xx - vinte por cento do produto da arrecadação do im
posto que a União instituir no exercício da competência que
lhe é atribuída pe~o artigo 171+.

ARTJ:GO: 18fi PAAAGRAPO: 00 XNC:J:SO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

'TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SXSTEMATX2ACAo'

PROJETO 00 CENTRÃO:

xxx - sessenta por cento do p~oduto da arrecadação do
imposto de que trata o inciso VIXX do artigo 182.

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER CONTAARXO:

EMENDA: 2P011+70-1+ PARECER: PELA REJEXçAO
MAURfcxo NASSER PMDE

A~tera o art. 186.
"Art. 186. Pertencem aos Estados e ao Distrito Pedera~ o

prOduto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e pro
ventos de qua~quer natureza? incidente na fonte? sobre rendi
mentos pagos? a qua~quer titu~o? por e~es? suas autarquias e
pe~as fundações que instituírem e mantiverem."
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ASSEMSLÉ%A NAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE S%STEMATIZAÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 06 SUSSEÇÃO: 00

pAG%NA: 61

ART%GO: 187 PAAAGRAFO: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT%ZACÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 187. Pertencem aos Munic1pios:

Art. 187. Pertencem aos Munic1pios:

ART%GO: 187 PAAAGRAFO: 00 INC%SO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMATIZAÇÃO:

% - o produto da arrecadação do imposto da União so
bre renda e proventos de qua~quer natureza~ incidente na %onte
sobre rendimentos pagos, a qua~quer t1tu~o, por e~es, suas au
tarquias e pe~as %undacões que instituírem e mantiverem;

PROJETO DO CENTRÃO:

% - o produto da arrecadação do imposto da União so
bre renda e proventos de qua~quer natureza, incidente na %onte
sobre rendimentos pagos, a qua~quer títu~o, por e~es, suas au
tarquias e pe~as %Undações que instituírem e mantiverem;

ARTIGO: 187 PAAAGRAFO: 0.0 INC%SO: 132 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT%ZAÇÃO:

II - cinqUenta por cento do produto da arrecadacãõ do
imposto da União sobre a propriedade territoria~ rura~, re~a

tivamente aos imóveis ne~es situados;

PROJETO DO CENTRÃO:

%% - cinqUenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territoria~ rural, re~a
tivamente aos imóveis ne~es situados;

ARTJ:GO: 187 PAAAGRAFO: 130 %NC%SO: 133 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

IIX - cinqUenta por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre a propriedade de veicu~os automoto
res ~icenciados em seus territórios;

PROJETO DO CENTRÃO:

III - cinqUenta por cento do prOduto da arrecadação
do imposto do Estado sobre a propriedade de ve1cu~os automoto
res ~icenciados em seus territórios;

ARTJ:GO: 187 PAMGRAFO: 013 %NC%SO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATJ:ZAÇÃO:

%v - vinte e cinco por cento do produto da arrer.ada
ção do imposto do Estado sobre operacões re~ativas. circu~a

Cão de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte
interestadua~ e intermunicipa~ e de comunicação.
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ASSEMSLÉXA HACXOHAL COHSTXTUXHTE

RELACXOHAMENTO DAS EMENDAS COM O PR04ETO DA COMXSSÁO DE SXSTEMATX2AÇÁO

PÃGXNA: 62

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 06 SUSSEÇÃO: 00

PR04ETO no CENTRÃO:

ção
ção
ção

xv - vinte e cinco por cento do produto da
do imposto do Estado sobre operações re~ativas à

de mercadorias e sobre prestação de serviços de
e de transporte interestadua~ e intermunicipa~;

arrecada
circu~a

comunica-

622 AXRTON SANDOVAL ( 001 Ass. )
EMENDA 2P00946-8? ART. 187? XNCXSO XV.

EMENDA: 2P00946-8 PARECER: PELA RE4EXÇÁO
AXRTON SANDOVAL PMDS

O inciso XV do ARt. 187 do Projeto de Constituição passa a
ter a seguinte redação:

Art. 187
Xnciso XV _ Vinte e cinco por cento do produto da arreca

dação do Xmposto do Estado sobre Operações re~ativas a Circu
~ação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans
portes Xnterestadua~ e Xntermunicipa~ e de comunicação e ain
da? o Adiciona~ sobre Xmposto de Renda previsto no S 1 Q.dO Ar
tigo 184.

DESTAQUE.!'iI :

DESTAQUE NQ:

DESTAQUE NQ: 669 WALDECK ORNÉLAS ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01989-7. (ART. 187)

EME~DA: 2P01989-7 PARECER: PELA RE4EXCÁO
WALDECK ORNÉLAS PFL

Emenda: Modixicativa
Dispositivo emendado: Artigo 287, item xv:
Dé-se a seguinte redação ao artigo 187? item XV do Projeto

de Constituição (A):
Artigo 187 _ Pertencem aos Municipios:
XV _ Trinta por cento do produto da arrecadação do imposto

do Estado sobre operaçãoes re~ativas à circu~açáo de mercado
rias e sobre prestaçâo de serviços de transporte interestadua~

e intermunicipa~ e de comunicação.

DESTAQUE NQ: 1.427 OSMUNDO REBOUÇAS ( 001 Ass. )
EMENDA 2P01617-1 (ARTXGO 187).

EME~DA: 2P01617-1 PARECER: PELA RE4EXÇÃO
~ OSMUNDO REBOUCAS PMDB

Emenda Substitutiva/Aditiva
No Projeto de Constituição (A)?
o art. 187-item XV passa a ter a seguinte redação:
IV _ Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do

imposto do Estado sobre operações re~ativas à circu~açâo de
mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte inte
restadua~ e intermunicipa~ e de comunicação? exceto o produto
desse imposto incidente nas operações de vendas a varejo de
combustiveis ~iquidos 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. 184-item II? re~ativo a vendas a varejo de
combustíveis ~iquidos e gasosos.

636 OSVALDO SENDER ( 001 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA N. 2P00317-6. (ARTXGO 187)

EMENDA: 2P00317-6 PARECER: PELA RE4EXCÃO
OSVALDO SENDER PDS

EMENDA ADXTIVA
Dispositivo Emendado: 187
Acrescente-se mais um item ao Art. 187 com a seguinte

redação:
V _ cinquenta por cento das arrecadações xeitas no terri

tório do municipio? deduzidos os prêmios e demais encargos,
conl a exp~oração de jogos na ~oteria xedera~? estadua~? loto?
loteria esportiva e outros que xorem regu~amentados.

DESTAQUE N2:

ARTXGO: 187 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 04 ALíNEA: z

TEXTO DA SXSTEMATX2ACÁO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SXSTEMATX2ACÁO
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ASSEMBLtlA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SlSTEMATIZACÃO

PÁGINA: 63

TíTULO: "'6 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 06 SUBSEÇÃO: "''''

PROJETO 00 CENTRÃO:

v - trinta por cento do proQuto da arrecadação do im
posto de que trata o inciso Vlll do artigo 182.

ARTIGO: 187 PARÁGRAF'O: UN INCISO: "'''' ALíNEA: *
TEXTO DA SlSTEMATIZAÇÃO:

parágra~o único. As parce~as de receita pertencentes
aos Munic1pios. mencionadas no incis~ IV deste artigo. serão
creditadas con~orme os seguintes critérios:

PROJETO 00 CENTRÃO:

parágra~o único. As parce~as de receita pertencentes
aos Municípios. mencionadas no incis~ lV deste artigo. serão
creditadas conzorme os seguintes critérios:

c "'~1 Ass. )681 Jost MOURA
EMENDA N. 2P01383-0. (ART. 187)

EMENDA: 2P01383-'" PARECER: PELA REJEICÃO
Jost MOURA PF'L

O parágrazo único. 1 e Il. do art. 187 passa a ter a se
guinte redação:

"Art. 187.
parágrazo único _ As parce~as de receita pertecentes aos

Munic1pios. mencionadas no inciso IV deste artigo. serão cre
ditadas de acordo com o que dispuser a constituição Estadua1.'

DESTAGUES:

DESTAGUE Nº:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR10:

EMENDA: 2P00188-2 PARECER: PELA REJEICÃO
MÁR10 ASSAD PF'L

Acrescente-se. ao art. 187 do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização. o seguinte ~ 2 2• renumerando-se o
atua~ parágra~o único para ~ 172:

"Art. 187.
~ 2 2 Nas regiões produtoras de ca~é. trinta por cento do

va~or das parce~as destinadas aos SEUS Municípios na zorma do
parágrazo anterior serão retidas e imediatamente ap1icadas no
estímu10 e em projetos de in%raestrutura. zinanciamento da
prOdução e desenvo1vimento em gera1. da caze:tcu1tura. ,.

ARTJ:GO: 127 PARÁGRAFO: 99 lNC:rSO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

:r - três quartos. no mínimo. na proporção do va~or
adicionado nas operações re~ativas à circu1ac;:ão de mercadorias
e nas prestações de serviços. rea1izadas em seus territórios;

PROJETO DO CENTRÃO:

1 - três quartos. no mínimo. na proporção do va10r
adicionado nas operações re1ativas à circu1ac;:ão de mercadorias
e nas prestações de serviços. rea~izadas em seus TAr.ritórios;

ARTIGO: 187 PARÁGRAFO: 99 INCISO: "'2 ALíNEA: li:

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

II - até um quarto. de acordo com o que dispuser ~ei

estadual.
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TíTULO: 05 CAPíTULO: 0~L SECÃO: 05 SU8SE:CÃO: 00

PROJE:TO 00 CENTRÃO:

pAGINA: 64
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II - a~é um quar~o~ de acordo com o que dispuser lei
es~adual.
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PÁGXNA: 65

TíTULO: 05 CAPíTULO: 01 SECÃO: 05 SUESECÃO: 00

ARTXGO: 188 PARÁGRAFO: 00 XNCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTE11ATI2ACÃO:

Art. 188. - A União entregará:

PROJE70 DO CENTRÃO:

Art. 188. A União entregará:

( 001 Ass. )780 MUSSA DEMES
EMENDA N. 2P01295-5. (ARTXGO 188)

~MENDA: 2P01296-5 PARECER: PELA REJEICÃO
MUSSA DEI1ES PFL

A~tera a redação do artigo 188.
Art. 188. Do produto da arrecadação dos impostos de sua

competéncia~ bem corno da contribuição para o Fundo de Xnvesti
mento Socia~ FINSOCIAL~ a União er.~regará:

X _ 15~51. (dezesseis e meio por cento) ao Fundo de parti
cipação dos Estados~ do Distrito Federa~ e Territórios;

XI _ 17~51. (dezessete e meio por cento) ao Fundo de Parti
cipação dos Municípios;

XXI _ ~ois e meio por cento~ para ap~icação em -~o~Ldmas

de %inanciamento ao setor produtivo das Regiões Norte~ Nordes
te e Centro-Oeste~ através de suas instituições %inanceiras
o%iciais~ de acordo com os p~anos regionais de desenvo~vimen

to~ na %orma que a ~ei estabe~ecer.

xv _ Hum inteiro e cinco décimos por cento ao Fundo para
compensação por Exportações~ destinados aos Estados e ao Dis
trito Federa~~ proporciona~mente ao va~or das respectivas ex
portações de produtos industrializados.

~ 1 2 Para e%eito de cá~cu~o da entrega a ser e%etuada de
acordo com o previsto neste artigo~ exc~uir-se-á parce~a 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~ X e 187~ X;
~ 2 2 A nenhuma unidade federada poderá ser destinada par

cela superior a 201. (vinte por cento) do montante a que se re
%ere o inciso IV deste artigo~ devendo o eventua~ excedente
ser distribuido entre os demais participantes~ mantido~ em re
~ação a estes~ o critério de partilha ali estabelecido.

~ 3 2 Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vin
te e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do
inciso IV deste artigo~ observados os critérios estabe~ecidos

no artigo 187~ parágrafo único.
~ 4 2 O disposto neste artígo ap~ica-se também ao prOduto

da arrecadação dos impostos que a União instituir no exercício
da competência que ~he é atribuída pelO artigo 174.

DESTAClUES:

DESTAG-UE Nº:

DESTAGUE Nº: 1.572 JORGE VXANNA ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01572-7. (ART. 188)

EMENDA: 2P01572-7 PARECER: PELA REJEXCÃO
ARTENIR UERNER PDS
Altera a redação do art. 188.

Art. 188. Do produto da arrecadação dos impostos de sua
competência~ bem como da contribuição para o Fundo de Xnvesti
mentos Socia~ - FXNSOCXAL~ a União entregará:

I - Guatorze por cento~ ao Fundo de particapação dos esta
dos~ Distrito Fedra~ e Territórios;

IX - Quinze por çento~ ao Fundo de participação dos Muni
cípios;

XXI Dois e meio por cento~ para aPlicação em programas
de %inanciamento ao setor prOdutivo das Regiões Norte~ Nordes
te e centro-Oeste~ através de suas instituições %inanceiras
o%iciais~ de acordo com os p~anos regionais de desenvo~vimen

to~ na %orma que a lei estabelcer.
XV Hum inteiro e cinco décimos por cento ao Fundo para

compensacão por Exportações~ destinados aos Estados e ao Dis
trito Federa~~ proporciona~mente ao valor das respectivas ex
portações de produtos industria~izados.

~ 1 2 Para efeito de cálcu~o da entrega a ser e%etuada de
acordo com o previsto neste art.~ exc~uir-se-ão:

a) a parcela da arrecadação do imposto de renda e proven
tos de qualquer natureza~ pertencente a Estado~ Distrito Fede
ral e Municípios~ nos termos do disposto nos artigos 185~ X e
187~ X;

b) a parcela correspondente às despesas decorrentes da Ad
ministração Tributárias~ as quias não poderão~ em qualquer hi
p6tese~ superar a 21. (dois por cento) do montante da arrecada
ção desses impostos.

~ 2 2 A nenhuma unidade %ederada poderá ser destinada par
cala suerior a 201. (vinte por cento) do montante a que se re
fere o inciso XV deste art., devendo o eventual exedente ser
distribuido entre os demais participantes, mantidos~ em lação
a este, o critério de partilha ali estabelecido.

~ 3 2 Os estados entegrarão aos respectivos Municípios vin-
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te e c~nco por cento dOS recuros ~ue receberem nos termos do
~nciso ZV deste art.~ observados ~s cr~térios estabe1ec~dos no
art. 187 parágra~o único.

~ 4 6 o disposto neste art. ap1ica-se também ao produto da
arrecadação dos ~mpostos que a Un:.ão ~nst~tuir no exercic~o da
competência clue 1he é a tribuida pr;,10 art. 174.

ARTZGO: lBB PARÁGRAFO: 00 ZNCZSO: 01 ALíNEA: *

DESTAQUE N~: 430

TEXTO DA SZSTEMATZ2ACÃO:

Z - do produto da arrecauação dos ~mpostos sobre ren
da e proventos de qua1quer nature7.a e sobre prOdutos indus
tria1izados~ quarenta e sete por çento~ na seguinte ~orma:

PROJETO 00 CENTRÃO:

Z - do produto da arrecarlação dos ~mpostos sobre ren
da e proventos de qua1qUer nature~a e sobre prOdutos ~ndus

tr~a2izados~ quarenta e sete por cento~ na seguinte ~orma:

DESTAQUES:

DESTAQUE NQ: 158 SÉRGZO ERXTO ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01703-7 (ART. 188, Z - ART. 13~ ! 1.,
ZZ - DXSPOSZÇÕES TRANSITORIAS)

EMENDA: 2P01703-i' PARECER: PELA REJEZeÁO
SÉRGIO ERXTO PF'~

Procedam-se, nos textos d act. 188~ ~nc~so Z~ dO Projeto
de const~tuição da Comissão de S~stamatização e do art. 13~ ~
1 2 ~nciso XX, do respectivo Ato das D~Sposiçôes Constitucio
nais Gerais e Trans~t6r~a~s, as a~terações que seguem:

(PROJETO DE CONSTZTUXeÃo)
nAr't. 1.88. A Un:i.ão en'tregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industria1iza
doS, sessenta e trés por cento~ na seguinte xorma:

a) v:i.n'te por cento ao Fundo de Participação dos Estados,
do Distrito F'edera2 e dos Terr~tó~ios;

b) quarenta por cento ao F'und0 de participação dos Munici
Pios;

c) três por cento, para ap1icação em programas de ~inan
ciamento, ao setor produtivo das Reg:i.ões Nor'te, Nordeste e
Centro-oeste~ através de suas insti'tuições ~inanceiras de
caráter regiona1~ de acordo com o~ pa1anos regionais de desen
v01vimento~ na ~orma que a 1ei estabe1ecer;

".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".t,."."."."."."."
(Ato das Dispos~ções Const~'tuicionais Gerais e Transi'tóri-

a~s)

"Art. 13 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ 1 2 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XX - às normas re1at~vas ao ~undo de Participação dos Es

tados~ do Distrito Federa1 e dos Territórios e ao F'undo de
Participação dos Municipios~ que observarão as seguintes
determinações:

a) a partir da promu2gação da Constituição, P1icar-se-ã~

respectivamente~ os percentuais de dezoito por cento e de vin
'te e 'três por cen'to~ ca1cu1ados s?bre o produ'to da arrecadação
dos impos'tos rexeridos nos inciso~ ZXX e ZV do ar't. 182, man
tidos os atuais critérios de rateio a té a entrada em vigor da
1ei comp1ementar a se re~ere o ar~. 190, inciso XX;

d) o percentua1 re1a't~vo ao ~undo de Partic~pação dos Es
tados, do Distr~to F'edera1 e dos Territórios será e1evado de
um ponto percentual por exercicio xinanceiro, a partir de
1989, até atingir o pencetua1 estabelecido no art. 188~ X~
·'a'" ;

c) o pertua1 re1ativo ao F'und? de Part~c~pação dos Mun~ci

pios, a part:i.r de 1.989, inc1us:i.ve, será e1evado de trés pontos
percentuais por exercic~o~ até 1993~ :i.nc1us:i.ve~ passando ao
percentual estabelecido no art. 188, I~ "bn~ p partir do ini
cio do exercicio de 1994.

MARCXO LACERDA ( 001 Ass. )
EMENDA 2P00971-9, ART. 188.

EMENDA: 2P00971-~3 PARECER: PELA R~JEIÇÁO
MARCIO LACERDA PMDE

Dê-se a seguinte redação ao :i.nc:i.so X do art. 188 do Proje
to de constituição (A):

"Art. 188 _ A Un:i.ão entregará:
Z _ do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e

proventos de qua1quer natureza, sobre produtos industr:i.aliza
dos e sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou re1ativas
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a titulos ou valores mobiliários~ quarenta e sete por cento~

na seguinte zorma:
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b)

c)

II

§*1 2 .. :: : : :: : : : ::: :: ::: : ::: : : :::: : : : ::: :: : : : ::: : : : : : :: : : : :
§' 22 ' • :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

§':3 2 ' • : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

( .0.01 Ass. )745 FERNANDO CUNHA
EMENDA N. 2P.01258-2. (ART. 188)

El1ENDA: 2P"'1258-2 PARECER: PELA REJE:l:ÇÃO
FERNANDO CUNHA PMDB

Proceda-se~ no texto do art. 188 do Projeto de Constitui
ção da Comissão de Sistematização~ às seguintes alterações:

"Art. 188. A União entregará:
:I: _ Do prOduto da arrecadaçâo dos impostos sobre a renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializa
dos~ quarenta e oito por cento~ na seguinte forma:

DESTAGUE N2:

..................................................................................................................
d) um por cento ao Fundo Rodoviário Nacional.

~"42"Ó;";~~~;~~~'d~'~~~d~'d~'q~~'t;ãt~'~'it~~'i:'~ii~~~
"d" serão aplicados eXClusivamente na construção e na manuten
ção de estradas e serão distribuídos na xorma que a lei regu
lamentar

ARTIGO: 188 PARÁGRAFO: "'''' INCISO: "'1. ALíNEA: a

TEXTO DA SXSTEMATIZAÇÃO:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de participação dos Estados~ do Distrito Federal e dos
Territórios;

PROJETO DO CENTRÃO:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de participação dos Estados~ do Distrito Federal dos
Territórios;

c .0.01 Ass. )FRANCISCO DORNELLES
EMENDA 2P.0174.0-1. (ART. 188).

EMENDA: 2P.0174.0-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
IBSEN PINHEIRO PMDB

Procedem-se, no projeto de constituição (A), da Comissão
de Sistematização, as seguintes 'alterações:

I _ dê-se à letra "a" do inciso I do art. 188 a seguinte
redação:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento~ ao Funda
de Participação dos Estados e do Distrito Federal;"

II _ em consequéncia, dê-se ao inciso II dO ~ 1 Q do art.
13 do Ato das Disposições Gerais e Transitórias a seguinte
redação:

"II _ às normas relativas ao Fundo de Participação dos Es
tados e do Distrito Federal e ao Fundo de participação dos Mu
nicípios~ que observarão as seguintes determinações:

DESTAGUES:

DESTAGUE N2: 1..557

ARTIGO: 188 PAMGRAFO: .0.0 INCJ:SO: .01 ALíNEA: b

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de participação dos Municípios;
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PRO.JETO DO CENTRA0:

b) v~nte e do~s inteiros e c~nco décimos por cento ao
Fundo de participacão dos Municípios;

ARTXGO: 188 PARAGRAFO : 00 %NCXSO: 01 ALíNEA: c

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

c) três por cento~ para ap1icacão em programas de :i
nanciamento~ ao setor produt~vo das Regiões Norte~ Nordeste e
Centro-oeste, através de suas instituições :inanceiras de
caráter regiona1, de acordo com os p1anos regionais de desen
v01vimento~ na :orma que a 1ei estabe1ecer;

PROJETO DO CENTRA0:

c) três por cento~ para ap1icação de :inanciamento ao
setor Produtivo das Regiões Norte~ Nordeste e Centro-Oeste~

através de suas instituicões :inançeiras de caráter regiona1,
de acordo com os p1anos regionais de desenv01vimento, na :orma
que a 1ei estabelecer.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 471 FERNANDO GOMES ( 001 Ass. )
TI:TULO VI:, CAP%TULO I:, ART. 188, SEcÃO VI:.
PARA APROVAcÃO.

988 MAURO ElENEVXDES ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P00412-1. (ART. 188, X, C)

EMENDA: 2P00412-~L PARECER: PELA APROVAÇÃO
MAURO ElENEVI:DES PMDEl

Emenda Modi:icativa
Dispositivo Emendado: Artigo 188, inciso %, J.etra "c".
Dê-se à 1etra "c", do incio X, do artigo 18S do projeto de

Constituicão da Comissão de Sistematização~ a seguinte
redação.

Art. 188 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I: _ ..
a) ..
b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) três por cento, para apJ.icação em programas de z~nanciamen

to para o desenvoJ.vimento das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-oeste, através de suas instituições zinanceiras de
caráter regiona1, de acordo com os planos regionais de desen
VOlvimento, na :orma que a 1ei estabelecer;

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 1.378 OSWALDO ALMEI:DA ( 001 Ass. )
EMENDA 2P0112S-0 (ARTXGO 188) •

•
EMENDA: 2P0112S-J;' PARECER: PELA RE,JEXÇÁO

OSWALDO ALMEXDA PL
EI1ENDA ADI:TXVA
Acrescente-se a expressão "Norte-Fluminense" ao artigo

188, inciso I:, alínea c, que passa a ter a segUinte redação:
"c - três por cento, para apJ.icação em progrmas de zinan

ciamento, ao setor produt~vo das Regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Norte-Fluminense, através de suas instituições
:inanceiras de caráter regional, de acordo com os Planos re
g~onais de desenvolvimento, na :orma que a lei estabelecer."

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PAREcER CONTRARXO:

EMENDA: 2P01101-:2 PARECER: PELA RE,JEXCÃO
EDXVALDO MOTTA PMDEl
EMENDA ADXT%VA
DI:SPOS%TI:VO EMENDADO, Letra d, Art. ~88.
O Art. 188, do Projeto de Constituição do Relator Elernardo ca
bral, passa a contar com a letra d, com o seguinte texto:
a)
Ar1:. 188 •••
a)
b)
c) ;
d) Dois por cento, pará ap1icacão em programas de apoio às
populações da região Nordes1:e, durante a ocorréncia de :enôme
nos climáticos e naturais, con:orme os pJ.anos de apoio que a
lei comp1ementar estabelecer.
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EMENDA: 2P01492-S PARECER: PELA REJE%ÇÃO
JOSÉ MELO PMDS

Emenda modi%icativa Titu~o v capitu~o I Seção VI.
Dê-se ao ítem C do íncíso % do art. 188~ a seguinte

redação:
C) - três por cento~ ao Fundo Especía~ para ap~icação nos

Estados do Norte~ Nordeste e Centro-Oeste na %orma que a ~ei

estabe~ecer.

ART%GO: 188 PARÁGRAFO: 00 INC%SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT%ZAÇÃO:

I% - do produto da arrecadacão do imposto sobre pro
dutos industria~izados~ dez por cento aos Estados e ao Distri
to Federa~~ proporciona~mente ao va~or das respectivas expor
tacões de prOdutos industria~izados.

PROJETO DO CENTRÃO:

%I - do produto da arrecadação do imposto sobre pro
dutos industria~izados~ dez por cento aos Estados e ao Distri
to Federa~ e um por cento aos Municipios portuários~ propor
ciona1mente ao va10r das respectivas exportações de produtos
industria1izados.

DESTAQUES:

DESTAQUE N~: 2.262 F%RMO DE CASTRO ( 193 Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO DA EXPRESSÃO • ••• E UM POR CEN
TO DOS MUN%cíp%os PORTUÁRIOS' DO INC%SO II~ ART.
188 DA EMENDA 2P02042-9.

( "'01 Ass. )

DESTAQUE N~: 208 ASDRUSAL SENTES ( 001 Ass. )
EMENDA 2P00S50-8~ ART. 188.

EMENDA: 2P00S60-8 PARECER: PELA REJEIÇÃC
ASDRUSAL SENTES PMDS

EMENDA MOD%F%CATIVA
Dê-se ao incico II do art. 188 a seguinte redação:
Art. 1B8 - •••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••
% - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I% do produto da arrecadacão do imposto sobre produto

industria1izados, dez por cento aos Estados~ Distrito Federa1
e Territ6rios~ proporciona1mente ao va~or das respectivas ex
portações e ao sa1do de sua balança comercia~ com o Exterior.

JAYME SANTANA
EMENDA N. 2P01404-6. (ART. 188)

EMENDA: 2P01404-5 PARECER: PELA RE~EIÇÃO
JAYME SANTANA PFL

EMENDA MOD%FICAT%VA
Dê-se ao inciso I% do art. 188 a seguinte redação:
Art. 188 _ ••••••••••••••.•.••••••••••••.••.•••••••••••••
J: _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XI _ ddo produto da arrecadção do imposto sobre produtos

industria1izados~ dez por cento aos Estados, Distrito Federa~
e Territ6rios~ proporciona~mente ao va10r das respectivas ex
portações e ao sa1do de sua balança comercia1 com o Exterior.

ERV%N SONKOSK% ( 001 Ass. )
SUPRIMIR EXPRESSÃO '1~ AO MUN%e. PORTUAR%OS'~
CONSTANTE DO INCISO II,ART.188,SEÇÃO VI,CAP.I~TIT.
V% DA.EMENDA CO~ETIVA N. 2P0Z042-9.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR%O:

EMENDA: 2P00612-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
D%ONíSIO HAGE PFL

Emenda MOdi%icativa
Dé-se ao inciso II do art. 188 a seguinte redacão:
Art. 188 _ +~ist;.

X - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
II do produto da arrecadacãodo imposto sobre produtos

industria1izados, dez por cento aos Estado~ Distrito Federa~ e
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Territ6rios~ proporcionado ao va~or das respectivas exporta
ções e ao sa1do de sua ba1ança comercia1 com o Exterior.

ART~GO: 188 PARÁGRAFO: 01 ~NC~SO: 00 ALíNEA: :+:

TEXTO DA S~STEMAT~ZACÃO:

§ 1 2 Para exeito de cá~cu10 da entrega a ser exetuada
de acordo com o previsto no inciso ~~ exc1uir-se-á a parce1a
da arrecadação do imposto de renda e proventos de qua~quer na
tureza~ pertencente a Estados~ Distrito redera~ e Municipios~

nos termos do disposto nos artigos 186 e 187~ ~.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 Para exeito de cá~cu10 da entrega a ser exe~uada
de acordo com o previsto no inciso ~~ exc~uir-se-á a parce~a
da arrecadaçáo do imposto de renda e proventos de qua1quer na
tureza~ pertencente a Estados~ Distrito Federa1 e Municipios~

nos termos do disposto nos artigos 186~ ~ e 187~ ~.

ART~GO: 188 PARÁGRAFO: 02 ~NC~SO: 00 ALíNEA: :I'

TEXTO DA SXSTEMATXZACJí.O:

§ 2 2 A nenhuma unidade xederada poderá ser destinada
parce1a superior a vinte por cento do montante a que se rexere
o inciso xx deste artigo~ devendo o eventua1 excedente ser
distribu~do entre os demais participantes~ mantido~ em re1ação
a esses 7 o critério de parti1ha a1i estabe1ecido.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 A nenhuma unidade xederada poderá ser destinada
parce1a superior a vinte por cento do montante a que se rexere
o inciso X~ deste artigo~ devendo o eventua1 excedente s~

distribu~do entre os demais participantes~ mantido~ em re1ação
a esses~ o critério de parti1ha a1i estabe1ecido.

ARTIGO: 188 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

~ 3 2 Os Estados entregarão aos respectivos Municipios
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos
do inciso IX deste artigo~ observados os critérios estabe1eci
dos no artigo 187~ parágraxo únic0 7 ~ e I~.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 Os Estados entregarão aos respectivos Municípios
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos
do inciso ~~ deste artigo 7 observados os critérios estabe1eci
dos no artigo 187. parágraxo único. X e I~.

( 001 Ass. )851 JOAGU~M FRANCISCO
EMENDA N. 2P01026-1. (ART. 188)

EMENDA: 2P01026-1 PARECER: PELA REJEXCÃO
JOAGUXM FRANCXSCO PFL

Emenda:
a) Acrescente-se. ao Art. 188, o § 1 2• renumerando-se a

tua~ ~ 1 2 e seguintes:
"Art. 188 ••••••
~ 1 2 _ Os critérios de rateio nos xundos de q~e tratam as

a~~neas "a" e "b" do inciso ~ deste artigo terão por base a
popu~ação. O inverso da renda per-capita e a área das entida
des participantes. observada ponderaçâo e procedimentos xixa-

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:
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PÃGXNA: 71

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEcA0: 06 SUSSEçAo: 00

LESTAGUE N2: 998

dos em J.ei compJ.ementar.··
b) Em consequência da nova redação do Art. 188~ dê-se nova

redação dO inciso ~X do Art. 190.
"Art. 190 ••••
XX _ estabeJ.ecer normas sobre a entrega de recursos de que

trata o Art. 1.88."

SENXTO GAMA ( 001 Ass. )
EMENDA 2P01294-9 (ARTXGO 1.88)

EMENDA: 2P01294-9 PARECER: PELA REJEXCÁO
SENXTO GAMA PFL

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 188 o seguinte parágrafo:
"Cos impostos arrecadados peJ.a União, serão deduzidas as

despesas decorrentes da Administração Tributária, que náo po
derão, em quaJ.quer hipótese, uJ.trapassar a 2i- (dois por cento)
do mo n-can-re da arrecadação desses impostos~ antes de efetuada
a parti1ha prevista neste artigo."

~MENDAS NÃO CESTACACAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00556-0 , PARECER: PELA APROVAÇÃO
TEOTONXO VXLELA FXLHO PMCa

Acrescente-se ao artigo 18B do Projeto de constituição~ o
seguinte:

····§··4Q··:·õ~~·;~;~;~~~·~·~~~·~~·;~~~;~·~·i~t;~·~;~;'d~'it~;
X, destinados ao Nordeste, 50~ (cinquenta por cento) serão a
pJ.icados na região semí-árida do Po1igono das Secas, em pro
gramas de preparação da região para a convívência com a seca.
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PÃG:tNA: 72

TíTULO: 05

ART:tGO: 189

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: 00

SEÇÃO: 05 SUESECÃO: 00

:tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMAT:t2AÇ~0:

Ar~. 189. É vedada qua1quer condicão ou res~ricão à
entrega e ao emprego dos recursos a~ribu~dos~ nes~a seção~ a
Estados~ ao Dis~ri~o Federa1 e a Municipios~ ne1es compreendi
doS adicionais e acréscimos re1a~ivos a impos~os.

PRO.1ETO DO CENTRÃO:

Ar~. 189. É vedada a re~enção ou qua1quer restrição à
entrega e ao emprego dos recursos a~ribuidos~ nesta seção~ a
Estados, cao D:1.stt:i'to Federa1 e a Municipios~ ne1es compreendi
dos adicionais & acrésci1llOs l·eJ.a-rivos a impos"1:Os.

ART%GO: 189 ALíNEA- *
TEXTO DA SXSTEMAT:t2AÇÃC~

parágra:o único. O disposto nes-re artigo não impede a
União de condicionar a entreHa de recursos a Estados~ Dis~ri~o

Federa1 e Mu~cipios~ ao pagamen~o de seus crédi~os em reJ.açáo
a essas pessoas jurídicas e ~espec-rivas en~idades da adminis
tração indire~a.

PRO.1ETO DO CENTRÃO:

Parãgra:o único. o dispos-ro neste ar~igo não impede a
União de condicionar a entrega de recursos a Estados~ Dis~rito
Federal. e Municipios~ ao pRgamen-ro de seus débi~os vencidos,
con-rra:f.dos jun-ro a essas pessoas juridicas e respec~ivas en-ri
dades da adminis~racão indire-ra.

DESTAGUES:

DESTAGUE N2: 881 AROLDE DE OL:tVEXRA ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01391-1 (SUPR:tM:tn c PARAGRAFO UN:tCO
DO ART. 129)

EMENDA: 2P01391-1 PARECER: PELA RE.1E:t~ÃO
OSMAR LEXTÃO 'PFL

Suprimir o parágra%o "nico dO artigo 189 do Proje~o de
cons~i~uicão.

DESTAQUE N2: 1.597 SÉRG:tO SRXTO { 001 Ass. )
EMENDA N. 2P00023-S. (ART. 189~ ~ 2. - VX)

EMENDA: 2P00083-S PARECER: PELA RE.1E:tÇÃO
RONALDO CARVALHO PMDS

Emenda Adi~iva

Disposi~ivo Emendado: Ar~. 129
Acrescente-se o parágraxo 2 2 ao Ar~. 189.
§ 2 2 A união e os Estudos repassarão automaticamente no

a~o do recoJ.himen~o as parce~as dos impos~os %ederais e es~a

duais devidos aos municfPios
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ASSEMSLt~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~ssAo DE S%STEMATXZACAo

TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEcA0: 06 SUSSECÃO: 00

pAG%NA: 73

ART~GO: 190 PAAAGRAl"O: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: :I

TEXTO DA S~STEMAT~ZACAo:

Art. ~90. Cabe à1ei comp1ementar:

PRO~ETO DO CENTRA0:

Art. 190. Cabe à 1ei comp1ementar:

ART%GO: 190 PAMGRAFO: 00 %NCrso:- 01 :ALíNEA: :I

TEXTO DA S%STEMAT%ZÁçAO:

% - de:inir va1Pc adicionado para :ins do disposto no
artigo 187, parâgra:o único, :r;

PROJE~O DO CENTRA0:

% -de:inir va10r adicionado para :ins dO disposto no
ar-ti go 127, parâgra:o único, %; _

ART%GO: 190 PAAAGRAF-O: 00 %NC%SO: 02 _ - ALíNEA:-:I

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÃ~:

%% - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos
de que trata o artigo 182, especia1mente sobre os critérios de
rateio dos :undos previstos no seu inciso %, objetivando pro
mover o equi1íbrio sócio-econômico entre Estados e entre Muni
cípios;

PROJETO DO CENTRÃO:

%% - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos
de que trata o artigo 188, especia1mente sobre os critérios de
rateio dos xundos previstos no seu inciso ~, objetivando pro
mover o equi1íbrio s6cio-económico entre Estados e entre Muni
cípios;

ART%GO: 190 PARAGRAFO: 00 %NC%SO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMATXZACAo:

%%X - dispor sobre o acompanhamento, pelos
beneficiários, dO cálculo das quotas e da liberação das parti
cipações previstas nos artigos 186, 187 e 188.

PROJETO Dp CENTRÃO:

%XX - dispor sobre o acompanham~ to, pelos
bene:iciários, do cálcu~v das quotas e da liberaç_o das parti
cipacões previstas nos artigos 186, 187 e 188.

( 001 Ass. )%VO CERSÓSXI10
EMENDA N. 2P01561-1. (ART. 190)

EMENDA: 2P01561-1 PARECER: PELA REJE~CÃ~
%VO CERS6s~110 PMDS

Acrescente-se ao art. 190 do projeto de constituição da
Comissão de Sistematizaçao o seguinte inciso:

~nciso•••
Destinar dez por cento da receita anual do Sistema Finan

ceiro Habitacional a construção de moradia para :amilia de
baixa renda.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.062
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ART.IGO: 190 PAAAGRAFO: UH XNCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAt;ÁO:

Parágraxo único. O Tribuna1 de Contas da União
efetuará o cá1cu10 das quotas referentes aos fundos de parti
cipação rexeridos no inciso XX.

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágrafo único. O Tribuna1 de Contas da União
exetuará o cá1cu10 das quotas rexerentes aos xundos de parti
cipação rexeridos no inciso xx.
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pAG%NA: 75

TíTULO: 0fi

ARTZGO: 191

CAPíTULO: 01

PAAAGRAF'O: 00

SECÃO: 0fi SUBSECÃO: 00

%NC%SO: 0'" ALfN~A: *
TEXTO DA SZSTEMATZ2ACÃO:

Art. 191. A União~ os Estados~ o Distrito F'edera1 e
os Municípios divU1garão~ até o ú1timo dia do mês subseqUente
ao da arrecadação~ os montantes de cada um dos tributos arre
cadados~ bem como os recursos recebidos~ os va10res entregues
e a entregar~ de origem tributária~ e a expressão numérica dos
critérios de rateio.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 191. A União~ os Estados~ o Distrito F'edera1 e
os Municípios divu1garão~ até o ú1timo dia do mês sUbseqUente
ao da arrecadação~ os mor.tantes de cada um dos tributos arre
cadados~ bem como os recursos recebidos~ os va10res entregues
e a entregar, de origem tríbutária~ e a expressão numérica dos
critérios de rateio.

ART%GO: 191 PAAAGRAF'O: UN :tNC%SO: "'''' ALfN,:A: :«

TEXTO DA SXSTEMATZ2ACÃO:

Parágraxo único. Os dados divu1gadOS pe1a União serão
discriminados por Estado e por Município; os dos Estados, por
Municipio.

PROJETO DO CENTRÃO:

parágraxo único. Os dados divU1gados pe1a União serão
discriminados por Estado e por Município; os dos Estados~ por
Municipio.
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TíTULO: 06 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 99 SUBSEÇÃO: 99

DESTAQUE E EMENDAS ADITXVAS

PÁGXNA: 76

DESTAQUES:

DESTAQUE 2'1 2 :

EMENDA:

775 IRA~Á RODRXGUES C 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01431-3 CTXTULO VI)

2P01431-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
IRA~Á RODRIGUES PMDB

Inc~uam-se onde couberem, no Titu~o VI, Capitu~o I_DO
Sistema Tributário Naciona~ _ no projeto de ConstituiÇão, os
dispositivos a seguir transcritos, suprimindo-se os
incompativeis:

Art. O Sistema Tributário Naciona~ compor-se-á dos seguin
tes impostos:

I _ Imposto Sobre a Renda;
II _ Imposto Se1etivo Sobre o Uso e ou Consumo de Bens e

Serviços;
III _ Imposto Progressivo Sobre o Patrimônio;
IV _ Xmpostç Sobre Xmportação e Exportação.
Parágra%o Unico _ Fica vedada à união, Estados, Distrito

Federa1 e Municipios, instituir outros impostos, ressa1vando
se-1hes a competéncia para a imposição de outros tributos pre
vistos nesta Constituição.

Art. O Sistema será administrado pe10 Conse~ho Tributário
Naciona1, composto por cinco representantes do Governo Fede
ra1, cinco representantes dos Governos Estaduais e cinco re
presentantes dos Governos Municipais, sob a presidência ~o Mi
nistro da Fazenda.

~ 1 2 _ Os representantes do Governo Federa1, serão indica
dos pe10 Ministro da Fazenda e os demais serão e1eitos anua1
mente pe10s Estados e Municipios.

~ 2 2 _ Ã Secretaria Executiva do Conse1ho Tributário Na
ciona1, caberá a tare%a de operaciona1ização do Sistema.

~ 3 2 _ Para a operaci1ização que trata o parágrafo ante
rior, serão uti1izados funcionários da União, Estados e Muni
cipios, devidamente requisitados, cujos vencimentos serão com
p1ementados com a participação sobre o produto de mu1tas e co
missões de cobrança, obtidos através do exercício de suas
atividades.

Art. O produto da arrecadação dos impostos será rateado
da seguinte forma:

I _ 341. caberão ao Governo Federa1;
IX _ 331- caberá ao Fundo dos Estados;
XXI _ 331. caberá ao Fundo dos Municípios.
§ 1 9 _ A participação dos Estados e Municípios, sobre os

respectivos Fundos, dar-se-á pe1a ap1icação de índice obtido
através dos seguintes parâmetros:

I _ 0,6 <seis décimos) correspondentes à re1ação percen
tua1 entre a pOPu1ação do Estado ou Município e a popu1ação
naciona1.

II _ 0,4 (quatro décimos) correspondentes à re1ação per
centua1 entre o Produto Interno Bruto gerado no Estado ou Mu
nicípio e o Produto Interno Bruto Naciona1.

~ 2 2 _ Os índices seráo revistos a cada dois anos, em fun
ção das variações constatadas ou projetadas pe10 órgão
próprio.

§ 3 2 _ O crédito das importâncias que COUberem a cada urna
das pessoas de direito PÚb1ico interno, será e%etuado semana1
mente, sob responsabi1idade de Estabe1ecimento de crédito Fe
dera1, vedadas quaisquer deduções e no prazo máximo de 10
(dez) dias.

Art. o Imposto Sobre a Renda incidirá progressivamente
sobre os ganhos das pessoas %ísicas e jurídicas nacionais ou
estrangeiras.

Parágrafo Único _ Não serão considerados renda, para os
ezeitos do artigo, os rendimentos de traba1ho assa1ariado não
superiores a trinta vezes o maior sa1ário mínimo mensa1 vigen
te do País.

Art. O Imposto Se1etivo Sobre o Uso e ou Consumo de Bens
e Serviços incidirá na prestação do serviço ou na industria1i
zação do Bem, uma só vez, de conformidade com tabe1a de inci
déncias, aprovada pe10 Poder Legis1ativo Federa1.

~ 1 2 _ O Imposto incidirá se1etivamente na proporção in
versa da necessidade para a vida do Bem ou Serviço tributado.

§ 2 2 _ Quando um bem %or submetido a mais de um processo
de industria1ização, permitir-se-á a dedução do va10r corres
pondente ao imposto pago na operação ou operações anteriores.

~ 3 2 _ Não serão sujeitos à tributação, os Bens consumidos
"in natura" no território naciona1.

Art. O Xmposto Sobre o Pátrimônio será 1ançado anua1mente
sobre a propriedade a qua1quer títu10 das pessoas físicas e
juridicas.

§ 1 2 _ O 1ançamento far-se-á 1evando em consideração os
bens e respectivos va10res estimativos, inscritos em registro
naciona1 da propriedade individua1.

~ 2 2 _ A tributação do Patrimônio dar-se-á pe1a aP1icação
de a1iquotas progressivas, em %unção do va10r da propriedade
individua1 e pe10 estabe1ecimento de deduções correspondentes
à uti1ização socia1 da mesma.

Art. O Xmposto Sobre Impo~tação e Expor~3ção incidirá so
bre o va10r das mercadorias transacionadas com outros paises e
se destinará a ordenar o comércio externo.

Art. Não seráo concedidos isencões ou benez1cios ~iscais
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PÁGINA: 77

"l"íTULO: 05 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 99 SU8SEÇÃO: 99

de qua~quer na~ureza7 rea~izando-se o incen~ivo a se~ores ou
a~ividades7 na xorma de do~ações orçamen~árias de despesa.

Ar~. É vedada a emissáo de ~i~u~os e ações ao por~ador7
xicando nu~os aque~es que não passarem à condicão de nomina~i
vos no prazo de 180 (cen~o e oi~en~a) dias~ na xorma da ~ei.

784 JOSÉ LINS ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01707-0. (TITULO VI~ CAPITULO X)

EMENDA: 2P01707-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOSÉ LINS PFL

EliENDA ADITXVA AO CAPíTULO X DO SISTEMA TRI8UTÁRIO (Onde
couber)

Ar~. _ Nas áreas de sua jurisdicão e compe~ência7 a au~o

ridade xisca~ ~em precedência sobre as demais~ em ~udo que in
~eressar à Fazenda Nacional.-

DESTAQUE N2:

829 FAUSTO FERNANDES ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P00802-0. (TITULO VI~ CAPITULO I)

EliENDA: 2P00802-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
FAUSTO FERNANDES PMD8
EMENDA ADITXVA2 TíTULO VI 2 CAPÍTULO X2 DO SISTEMA TRX8UTÁRIO
(ONDE: COUSER)

Ar~. Em ~udo que in~eressar à Fazenda Naciona~2 a au~ori
dade xisca1 2 nas áreas de sua juriSdição e compe~ência2 ~em
precedéncia sobre as demais.

§ único ~ A precedéncia de que ~ra~a este artigo imp~ica
que as autoridades xiscais poderão requisitar o auxilio da
xorça PÚblica xedera~, estadua~ ou municipa~, e reciprocamen
te, quando vitimas de embaraço ou desaca~o no exercicio de
suas xunções 2 ou quando necessário á exe~ivação de medida pre
vista na ~egislação ~ributária2 ainda que não se conxigure
xa~o dexinido em lei como crime ou contravenção.

DESTAQUE NQ:

DESTAQUE NQ: 1.507 JOSÉ LXNS ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01707-0 (TITULO VX2 CAPITULO I).

EliENDA: 2P01707-0 PARECER: PELA REJEXÇÃO
JOSÉ LINS PFL

EMENDA ADITIVA AO CAPíTULO I DO SISTEMA TRI8UTÁRIO (Onde
couber)

Art. _ Nas áreas de sua jurisdição e compe~ência2 a au~o

ridade xiscal ~em precedência sobre as demais~ em ~udo que in
~eressar à Fazenda Nacional.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COli PARECER FAVORAVEL:

EliENDA: 2P00975-0 PARECER: PELA APROVAÇÃO
JOSÉ FOGAÇA PMD8

Emenda modixicativa
Dê-se a seguinte redação ao i~em VII do artigo 182:
VII _ grandes xor~unas2 compreendendo património liquidO e

ganhos de capital, nos termos definidos em ~ei complementar.

EJ1ENDAS NÃO DESTACADAS cox PARECER CONTRÁRIO:

EliENDA: 2P00259-2 PARECER: PELA REJEXÇÃO
ISERt FERREIRA PFL
Emenda supressiva
Dispositivos emendadOS: inciso III e § 4 2 2 do art. 185 e § 42~
do art. 13~ das disposições ~ransit6rias;

Suprimam-se o inciso III e o § 4 2, do art. 185, e o § 4 2 do
art. 13 Ato das Disposições Gerais e Transi~órias~ do Projeto
de consti~uicão (A).

EMENDA: 2P00884-4 PARECER: PELA REJEXÇÃO
LUIZ MARQUES PFL
Emenda Modixicativa
Disposit~vo Emendado: Artigo 185 do Projeto de Constituic;:ão

No projeto de constituic;:ão da Comissão de Sistematizac;:ã0 7
dê-se ao § 1 2 do Ar~. 185 a seguin~e redacão:

,,.Ar t . 1. 8: 5 _ " ••
§ 1 2 _ O impos~o de que trata o I~em I poderá ser progres

sivo no tempo2 quando incidir sobre área urbana não edixicada
e não uti~izada7 de xorma que se assegure O cumprimento da
xuncão social da propriedade."

EMENDA: 2P01180-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JACY SCANAGATTA PFL

Dê-se ao inciso XII do art. 170 a seguinte redac;:ão:
"Art. 170 •••
I _
II _
XII _ contribuic;:ão de melhoria, re~ativamente a imóveis

benexiciados por obras públicas 2 que terá como lillli te total a
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despesa rea1~zada."

pAGXNA: 78

EMENDA: 2P01181-1 PARECER: PELA P.EJEXCÃO
JACY SCANAGATTA PPL

cê-se ao inciso VJ::r do ar~igo 1B2 a seguinte redaçâo:
"Art. 1.82 .

EMENCA: 2P01469-1 PARECER: PELA nEJE:tCÃO
HAURícxo NASSER PMCB

Acrescenta um artígo na seção VX dO Capitu10 :r do Titu10
V:I:.

Art. Co montante de recursos a ser entregue de acordo com
o d~sposto nos artigos 1B6? item xx? 187? itens XX~ XXX e XV~
d/e 188?·.itens X e XX> os Es_tados e a União poderão deduzir?
previamente? o va10r das despesas necessárias para o custeio
dl)S respectivos serviços de 1ançamento e arrecadação.

parágra%o único. A dedução prevista neste artigo não
pI)derã exceder a dois por cento do montante de recursos a ser
ell1tregue pe1a União e pti!10s Estados.
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ASSEMS~~XA NACXONA~ CONSTXTUXNTE

RE~ACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMxssAo DE SXSTEMATX2ACAo

PÁGXNA: 79

TíTU~O: 06 CAPíTU~O: 02 SECÃO: 01 SUSSEcAo: 00

ARTXGO: 192 PARÁGRAFO: 00 XNCXSO: 00 A~tNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2ACÃO:

Art. 192. ~e~ comp~ementar disporá sobre:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 192. ~e~ comp~ementar d~sporá sobre:

( 001 Ass. )349 JoAo A~VES
EMENDA 2P01965-0, ART. 192.

EMENDA: 2P01965-0 PARECER: PE~A REJEXCÃO
JOAO A~VES PF~

Emenda mod~f~cat~va

Dispositivo emendado: art. 192
Dé-se a seguinte redação ao art. 192, reordenando-se a Se

ção X (Normas Gera~s) do Capitu~o XX do Titu~o VI como Seção
XXX do mesmo Capitu~o; após, pe~a ordem, a seção especifica
"Dos orçamentos" e a "Da F~sca~ização; Orçamentária e Tomada
de Contas":

Seção IXI Do S~stema Finance~ro
Art. 192. Lei comp~ementar de%inirá e regu1ará o s~stema

~inance~ro nacional, o funcionamento de instituições do géne
ro, de seguros e de capita~ização."

DESTAQUES:

DE'STAQUE N2:

( 001 Ass. )431 MÁRCIO ~ACERDA
EMENDA 2P00970-1, ART. 192.

EMENDA: 2P00970-1 PARECER: PELA REJEICÃO
MÁRCXO LACERDA PMDS

Acrescente-se ao art. 192 do Projeto de const~tu~ção (A)
da Com~ss~o de sistemat~zação o segu~nte ~nciso:

"Ar t • 192 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
I _
XX _
XXI _
XV _
V_
VX _
VXX _
VIXX _ concessão de ~ncent~vos e subsid~os."

DESTAQUE N2:

( 001 Ass. )686 MALULY NETO
EMENDA N. 2P01337-6. (ART. 192)

EMENDA: 2P01337-6 PARECER: PELA REJEXCÃO
MALULY NETO PFL

E11ENDA ADXTXVA
Acrescente-se ao art. 192 do Projeto de Const~tu~ção (A) o

segu~nte parágrafo único:
"Ar t . 1 92 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

pi;ãg;i~~"~~i~~:"Ó'~~di~idi~~~t~'P~bii~~'~;t~;~~;'d~'q~~
trata o inciso XI, somente se efet~vará após autorização do
congresso Naciona~.·

DESTAQUE N2:

ARTIGO: 192 PARÁGRAFO: 00 XNCXSO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2ACÁO:

X - %~nancas pÚb~~cas;

PROJETO DO CENTRÃO:

X - %inanças pÚb~icas;
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ASSE11BLÉJ:A NACJ:ONAL CONSTJ:'1'UJ:NTE

RELACJ:ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMJ:SSÁO DE SJ:STEMATJ:2ACÁO

PÂGJ:NA: 80

TíTULO: 05

ARTJ:GO: 192

CAPíTULO: 0:l::

PARf\GRAFO: 00

SECÃO: 01 SUBSECÃO: 00

J:NCJ:SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:2ACÁO:

J:J: - divida púb~ica ex~erna e in~erna, inc~usive das
autarquias, %Undações e demais entidades contro~adas pe~o po
der PÚb~ico;

PROJETO DO CENTRÃO:

J:J: - divida pÚb~ica externa e interna, inc~usive das
autarquias, %undações e demais entidades contro~adas pe~o Po
der PÚb~:Lco;

ARTJ:GO: 192 PAMGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:2AC1\0:

J:J:% - concessão de garantias pe~as entidades púb~i-

cas;

PROJETO DO CENTRÃO:

J:J:J: - concessão de garantias pe~as entidades púb1i-
cas;

ART:IGO: 192 PAMGRAFO: 00 :INCJ:SO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEHATZ2ACÁO:

PROJETO DO CENTRÃO:

J:V - emissão e resgate de titU10s da divida púb1ica;

:IV - emissão e resgate de titu10s da divida púb~ica;

ARTJ:GO: 192 PAMGRAFO: 00 :INCJ:SO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:2ACÃO:

PROJETO DO CENTRA0:

v - %isca~ização das instituicões :inanceiras;

V - :isca1ização das instituições :inanceiras;

ARTJ:GO: 192 PAMGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 06 ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMATJ:2ACÁO:

VJ: - operações de câmbio realizadas por órgãos e en
tidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e doS Muni
cip:i.os;

PROJETO DO CENTRÃO:

VJ: - operações de câmbio realizadas por órgãos e en
tidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cip:i.os;



EM : 22/03/22

ASSEMELÉXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EI1ENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

pAGINA: 81

TíTULO: 06

ARTIGO: 192

CAPíTULO: 02

PAAAGRAFO: 00

SEÇÃO: 01 SU~SEÇÃO: 00

XNCXSO: 07 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VII - compatibi1ização das %unções das instituições
o%iciais de crédito da União, resguardadas as caracteristicas
e condições operacionais p1enas daque1as vo1tadas ao desenvo1
vimento regiona1.

PROJETO DO CENTRÃO:

VII - compatibi1ização das %unções das instituições
o%iciais de crédito da União, resguardadas as características
e condições operacionais p1enas daque1as vo1tadas ao desenvo1
vimento regiona1.



EM : 28/03/88

ASSEMElLtJ:A NACJ:ONAL CONSTJ:T'U'J:NTE

RELACJ:ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE S:J:STEMATJ:ZAÇÃO

PÂG:J:NA: 82

TíTULO: 05 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 01 SUElSEÇÃO: 00

ART:J:GO: 193 PAAAGRAFO: 00 :J:NC:J:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:J:STEMAT:J:ZAÇÃO:

Art. 193. A competência da União para emitir moeda
será exercida exclusivamente pelo Elanco Central do Elrasil.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 193. A competência da União para emitir moeda
será exercida exclusivamente pelo Elanco Central do Elrasil.

( 001 Ass. )351 JOÃo ALVES
EMENDA 2P01955-8~ ART. 192.

EMENDA: 2P01955-8 PARECER: PELA REJE:J:ÇÃO
JoÃo ALVES PFL

Emenda Modixicativa
Dispositivo Emendado: Art. 193
Dé-se a seguinte redação ao art. 193:
"Art. 193. _ O Elanco Central do Elrasil~ organismo autôno

mo. de caráter técnico. com patrimônio próprio. terá sua com
posição. organizaçâo~ xuncionamento e atriouições determinados
por lei.

§ 1 2 _ O Elanco central só poderá exetuar operações com
instituições xinanceiras pÚOlicas ou provadas. De maneira al
guma poderá outorgar a elas sua garantia. nem adquirir docu
mentos emitidos pelo Estado. seus organismos ou empresas. sem
a expressa autorização do congresso Nacional.

, 2 2 _ A emissão de moeda em geral depende de autorização
do Poder Legislativo. .

§ 3 2 _ Nenhum empréstimo ou gasto pÚOlico poderá ser xi
nanciado com crédito direto ou indireto do Elanco Central.

§ 4 2 _ Fica instituído o conselho Deliberativo do Elanco
Central do Elrasíl~ composto de um representante de cada Conxe
deração Nacional de empregadores~ um da Federação Nacional das
Associações de Elancos~ um dos Elancos Estatais~ indicado pelo
Elanco do Elrasil. 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 DeliOerativo elegerá o Presidente e os
diretores do Elanco Central do Elrasil~ CUjo mandato não poderá
exceder de cinco anos. A escolha se xará entre brasileiros
maiores de trinta e cinco anos. de reputação iliOada e notó
rios conhecimentos jurídicos. econômicos e xinanceiros~ de ad
ministração pública e técnica bancária.

§ 6 2 _ Por ato lesivo â economia popular ou que gere~ vo
luntariamente. lucro especulativo ou aumento extorsivo da in
~laçâo. poderá o congresso Nacional. depois de comprovados os
fatos pela Comissão Mista Permanente de Orçamento~ destituir o
Presidente e toda. ou parte. a Diretoria do Elanco. determinan
do ao Conselho nova eleição para composição do órgão."

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

( 001 Ass. )422 WILSON CA11POS
EMENDA 2P01420-8~ ART. 193.

EMENDA: 2P01420-8 PARECER: PELA REJEIÇÃO
W:J:LSON CAMPOS PMoEl
Acrescenta-se~ ao art. 193 do Projeto da Comissão de sistema
tização aos expressões..... limitados os juros ao máximo de 101
dez por cento ao mês. extinta a correção monetária"; e o
seguinte:
§ 4 2 _ As instituições financeiras oOrigar-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.

DESTAQUE N2:

ART:J:GO: 193 PAAAGRAFO: 01 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMAT:J:2AÇÃO:

§ 1 2 t vedadO ao Elanco Central do Elrasil conceder~
direta ou indiretamente~ empréstimos ao Tesouro Nacional e a
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição
~inanceira.
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TfTUL.O: 06 CAPíTUL.O: 02 SECÃO: 0~ SUBSECÃO: 00

PÂGINA: 83

PROJETO 00 CENTRÃO:

S ~2 t vedado ao Banco Centra1 do Brasi1 conceder,
direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição
:financeira.

ARTXGO: ~93 PAAAGRAF'O: 02 XNCXSO: 00 AL.íNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATIZACÁO:

S 2 2 O Banco Centra1 do Brasil poderá comprar e ven
der titulos de emissão do Tesouro Nacional, com o Objetivo de
regu1ar a o:ferta de moeda ou a taxa de juros.

PROJETO DO CENTRÃO:

S 2 2 O Banco Centra1 do Brasi1 poderá comprar e ven
der titulos de emissão do Tesouro Nacional, com o Objetivo de
regular a o:ferta de moeda ou a taxa de juros.

ARTIGO: 193 PAAAGRAF'O: 03 XNCXSO: 00 At.íNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

S 3 2 As disponibi1idades de caixa da União serão de
positadas no Banco Central do Brasil. As dos Estados, do Dis
trito F'ederal e dos Municipio~, bem como dos órgãos ou entida
des do poder Público e das empresas por e1e controladas, em
instituições :financeiras o:ficiais, ressalvados os casos pre
vistos em lei.

PROJETO DO CENTRÃO:

S 3 2 As disponibi1idades de caixa da União serão de
positadas no Banco Central do Brasi1. As dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municipios, bem como dos órgãos ou entida
des do Poder Público e das empresas por ele controladas, em
instituições :financeiras o:ficiais, ressalvados os casos pre
vistos em lei.

154 MENDES RXSEXRO , 00~ Ass. )
EMENDA N. 2P00627. (TXTUL.O VX, CAPXTUL.O xx, SECÃO
X)

EMENDA: 2P00627-2 PARECER: PEL.A REJEXCÃO
MENDES RXBEXRO PMDB

EMENDA ADXTXVA
Dispositivo Enmendado: seção I, Capitulo XI do Titu10 VI.
Acrescente-se aos dispositivos relativos às Finanças Pú-

blicas Artigos com a redação seguinte:
Art •••• - t vedado à União, estados e Municipios, bem como

a quaisquer ógãos da administração pÚb1ica direta ou indireta,
anistiar seus devedores e utilizar, para pagamento, recebimen
to, estabelecimentos de créditos não o:ficiais ou nos quais não
haja participação acionária, com contr01e de decisões.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:
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ASSEMBLÉZA NACZONAL CONSTITUINTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATXZACÃO

PÃGZNA: 84

TíTULO: 05 CAPíTULO: 02 SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

ARTIGO: 194 PARÁGRArO: 00 %NCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATZZACÃO:

Art. 194. Leis
estabelecer~o:

de iniciativa do Poder Executivo

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 194. Leis
es:tabe:Lecerão:

de iniciativa do Poder Executivo

( 001 Ass. )343 RACHID SALDANHA DEnzx
EMENDA 2P01952-5, ART. 194.

EMENDA: 2P01952-5 PARECER: ~ELA RE~EICÃO
RACHID SALDANHA DE,'<ZZ Pl1DE

Emenda modific4tiva
Dispositivo em~ndado: art. 194
Dé-se a seguinte redação ao art. 194, reordenando-se a Se

ção IX (DoS Orçamentos). do Capitulo XX do Titu:Lo VX como Se
ção I deste mesmo ~apitU:Lo:

"seção I
Dos Orçamentos
Art. 194. O or~amento anua:L compreenderá a previsão da re

ceita e a fixação da despesa.
~ 1f! Na elabo.r-ação da proposta orçamentária, o POder Exe

cutivo. em anexos especificos, fará as previsões re:Lativas ao
custeio das atividDdes-meio, da infra-estrutura. do setor pro
dutivo e dOS investimentos sociais do Estado, discriminadamen
te. e relacionar. o conjunto' das isenções, doS incentivos e
das demais modalidudes de benefícios fiscais.

§ 2~ A :Lei do orçamento não conterá dispositivo estranho à
previsão da receit~ e à :fixação da despesa. Não se inc:Luem na
PJ~oibição:

I _ autorização para abertura de créditos sup:Lementares e
operações de crédi~o por antecipação da receita;

XX as disposições sobre a aplicação dO saldo que houver.
, 3~ A propost~ de orçamento anua:L compreenderá, obrigató

ria e sepadaramente, as despesas e receitas re:Lativas a todos
os poderes, 6rgãoa e fundos da administração direta e das en
tidades da adminis~ração indireta. inc:Lusive rundações insti
tuídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 4 2 Na elabo~ação da proposta orçamentária. o Poder Exe
cutivo inc:Luirá :fundO. programas e projetos aprovados em lei.

~ 52 Nenhum investimento. cuja execução Ultrapasse um e
xercício :financeira, poderá ser iniciado sem prévia inclusão
no orçamento plurianual ou sem lei que o autorize e :fixe o
m()ntante das dotações que anualmente constarão do orçamento,
durante o prazo de sua execução.

~ 52 O orçamento plurianual consignará dotações para a e
xecução dos planos de valorização das regiões menos desenvol
v:Ldas do País.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

ARTXGO: 194 PARÁGRAFO: 00 XNCXSO: 01 AL.íNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

% - o plano plurianual;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

x - o plano plurianual;

ARTIGO: 194 PARÁGRArO: 33 XNC:ISO: 32 ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT:I2ACÃO:

%:I - as diretrizes orçamentárias;
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ASSEMBLÉ~A NACZONAL CONSTZTUZNTE

RELACZONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COM~ssAo DE S~STEMATXZAÇAo

TíTULO: 06 CAPíTULO: 02 SEçAo: 02 SUBSEÇAo: 00

PRO~ETO DO CENTRA0:

xx - as d~re~r~zes orçamentárias;

pAG~NA: 85

ARTXGO: 194 -- PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMATXZAÇÃO:

~NCXSO: 03 ALíNEA: *

PRO~ETO DO CENTRA0:

xxx - os orçamentos anuais da União.

xxx - os orçamentos anuais da União.

ARTXGO: 194 PARÁGRAFO: 01 ~NCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMAT~ZAÇAo:

§ 1 2 A 1ei do p1ano P1urianua1 estabe1ecerá dire~ri
zes, objetivos e me~as da administração Púb1ica ~edera1 para a
distribuição dos investimentos e outras despesas de1es decor
rentes, bem corno a regiona1izaçâo.

PRO~ETO DO CENTRA0:

~ 1 2 A 1ei que instituir o P1ano P1urianua1
es~abe1ecerá diretrizes, oDjetivos e metas da administração
pÚD1ica ~edera1 para os investimen~os e outras despesas destes
decorrentes, bem como a sua regiona1ização.

ARTXGO: 194 PARÁGRAFO: 02 XNC:rSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~ZACÃO:

§ 2 2 A 1ei de diretrizes orçamentárias de~inirá as
me~as e prioridades da administração pÚD1ica ~edera1 para o
exercicio xinanceiro sUDSeqUente, orientará a e1aboraçáo da
1ei orçamentária anua1, disporá sobre as a1terações na 1egis
1ação tributária indispensáveis para Obtenção das receitas pú
b1icas e estabe1ecerá a P01itica de ap1icação das agências ~i
nanceiras oxiciais de xomento.

PROJETO DO CENTRA0:

§ 2 2 A 1ei de diretrizes orçamentárias definirá as
metas e prioridades da administração pÚb1ica ~edera1 para o
exercicio xinanceiro SUbSeqUente, orien~ará a e1aboracão da
1ei orçamentária anua1, disporá, justixicadamente, sobre as
a1teraçôes na 1egis1acáo tributária e estabe1ecerá a po1i~ica
de ap1icacáo das agências financeiras oficiais de fomen~o.

ARTXGO: 194 PARÁGRAFO: 03 ~NÇ:rSO: 00 ALíNEA: li:

TEXTO DA S~STEMATXZAÇÃO:

§ 3 2 A 1ei orcamentária anua1 compreenderá:

PROJETO DO CENTRA0:

§ 3 2 A 1ei orcamentária anua1 compreenderá:
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ASSEM~Lt~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMAT~ZAÇÃO

TíTULO: e6 CAPíTULO: e2 SEÇÃO: e2 SU~SECÃO: ee

pAGINA: 86

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.187 St:RGIO WERNECK ( ee1 Ass. )
~ 3. DO ART. 194 DO PROJETO DE CONST~TUIÇÃO.
PE:LA APROVACÃO.

ARTIGO: 194 PARÁGRAFO: e::i INCISO: ei ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

I - O orçamen~o ~isca1 re~eren~e aos Poderes da Un
ião; seus ~undos; 6rgãos e en~idades da adminis~racão dire~a e
indire~a; inc~usive ~unaacões ins~i~uidas e man~iaas pe~o Po
dE!r Púb~ico;

PROJETO DO CENTRÃO:

I - o orçamen~o ~isca1 re~eren~e aos poaeres da Un
ião; seus ~undos; 6rgãos e en~idaaes da adminis~racão dire~a e
indire~a; inc~usive ~undações ins~ituidas e mantiaas pe~o po
dE!r PÚb~ico;

ARTIGO: 194 PARÁGRAFO : e~1 INC~SO: e2 ALíNEA: *
TEXTO PA S:tSTEMAT~ZACÃO::

~I - O orçamento de investimentos das empresas em que
a União; direta ou inaire~amen~e; detenha a maioria do capita~

socia~ com direito a voto;

PROJETO DO CENTRA0:

:t:t - o orçamento ae investimento aas empresas em que
a União; direta ou indiretamente; aetenha a maioria ao capita~

s()cia~;

ART~GO: 194 PAMGRAFO : e~5 ~NC~SO: e3 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT%2ACAo:

I~~ - o orçamento da seguridade socia1, abrangendo
tl)aas as entidades e órgãos a e1as vincu1ados, da administra
ção direta ou indireta, bem como %undos e ~unaaçOes instituí
d,)s e mantidos pe10 Poder P(abJ.ico.

PROJETO DO CENTRA0:

%%I - o orçamento da seguridade social., abrangendo
t~das as entidades e órgãos que participem de suas receitas,
nla %orma desta constituicllo, bem como dos %unClos e %unClacOes
ill1sti tU:1C1oS e mantidos peJ.o POder P\1b1ico.

IJESTAOVa.:

~TAOVE Na: !.&~e CA%O POHPEV ( 881 Ass. ,
APAOVAçAo DO %HCZ.O ZZZ DO i 3 DO AItT. 19....
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ASSEMBLf%A NAC%ONAL CONST%TU%NTE
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ART:tGO: 194 PARÁGRAFO: 04 :J:NC:J:SO: 03 ALíNEA: :«

TEXTO DA S:tSTEMAT:t2ACÃO:

§ 4 2 O orçamento xiscal será acompanhado de demons
trativo regionalizado do exeito, sonre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, suns1dios e benexicios de
natureza xinanc~ira, tributária e creditícia.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 4 2 O orçamento xiscal será acompanhado de demons
trativo regionalizado do exeito, sonre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, subsidios e benexícios de
natureza xinanceira, tributária e creditícia.

ART:tGO: 194 PARÁGRAFO: 05 :J:NC:tSO: 00 ALíNEA: :«

TEXTO DA S:J:STEMAT:J:2ACÁO:

§ 52 O orçamento xiscal e o orçamento das empresas
estatais, compaTibilizados com o plano Plurianual, terão entre
suas xunções a de reduzir desigualdades inter-regionais, se
gundo o critério populacional.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 52 O orçamento xiscal e o das empresas estatais,
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas xun
ções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo cri
tério populacional.

ART:J:GO: 194 PAAAGRAFO: 06 :tNC:J:SO: t210 ALíNEA: :«

TEXTO DA S:J:STEMAT:t2ACÃO:

§ 6 2 A lei orçamentária anual não conterá dispositivo
estranho à prevjsão da receita e à xixação da despesa, não se
inCluindo na prcibição:

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 6 2 A lei orçamentária anual não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à xixação da despesa, não se
incluindo na proibição:

ART:tGO: 194 PAAAGRAFO: 06 :J:NC:rSO: "'1 ALíNEA: :«

TEXTO DA S:tSTEMAT:J:2ACÁO:

% - a autorização para abertura de créditos SUPlemen
tares. e con-tza-ra.cão de operações de crédito, inclusive por an
tecipação de receita; estas não excederão a terça parte da re
ceita total estimada para o exercicio xinanceiro e, até trinta
dias depois do encerramento ~~sT.e, serão obrigatoriamente li-
9uidadas; , .

~J ~... ...S

PROJETO DO CENTRÃO:

% - a autorização para abertura de créditos suplemen
tares e contratação de operações de crédito, inclusive por an
tecipação de receita; estas não excederão à terça parte da re
ceita total estimada para o exercício xinanceiro e, até trinta
dias depois do encerramento deste, serão Obrigatoriamente li
quidadas;



EM : 28/03/22

AIIBEJiSLÉ%A NAC%ONAL CONST%T'U%NTE
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TíTULO: 06 CAPíTULO: 02 SEçAo: 02 SUBSEÇÃO: 00

,.AG%NA: 88

ART%GO: 194 PAMGRAFO: 06 XNC%SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA B%STEJiAT%2AÇAo:

%% - a d~scriminação das despesas por Es~ado, ressa1
vadas as de carâ~er naciona1, de%~nidas em 1ei.

PROJETO DO CENTRA0:

%X - a d~scriminaçAo das despesas por Es~ados, res
sa1vadas as de carâ~er naciona1, de%~n~das em 1ei.

ART%GO: Ül4 %NC%1I0: 00 ~ ALíNEA: *
T-J:XTO DA S%STEHAT%ZAÇ1\0:

§ 7 2 Lei comp1ernen~ar disporá sobre o exercico %~nan
ceiro, a vigência, os pra'zos, a ~rami tacáo 1egis1ativa, a e1a-·
boraçáo e a organizacão do Plano p1urianua1, das dire~rizes
orçamen~árias e dos orcamen~os anuais, e 'es~abe1ecerâ normas
de gestão %~nanceira e patrimon~a1 da·adminis~ração dire~a e
indireta, bem· corno condições para a insti"tUiçáo e %uncionamen-
~o de %undos. '.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 7 2 Lei complemen~ar disporá sobre o exercicio %i
nanceiro, a vigência, os prazos, a ~rami~a~ão 1eg~s1a~iva, a
elaboração e a organização do p1ano.p1urianua1, das dire~rizes
orçamen~árias e dos orçamentos anuais, e estabe1ecerá normas
de ges~áo %inanceira e patr~monia1 da administração dire~a e
indire~a, bem corno condições para a ins~i~uiçáo e %unc~onamen

~o de %undos.

172 CÉSAR MA%A ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P001~3-2. AD%T%VA AO ART. 194)

EMENJ:lA: 2P00143-:2 PARECER: PELA REJE%ÇÃO
CÉSAR MAXA PDT

Emenda Adi~iva:

Ti~ulo vi-CAPíTULO X%-SEcAo %%-ART%GO =(s.
%nC1uir Parágraxo )72 e renumerar os demais).
~; •• o.: Acompanhará o ORÇAMENTO ANUAL, a previsão

orçamen~ária para o exercicio sUb-sequen~e, na qUal serão de
~alhadas apenas as despesas de capi~al.

%- Após a aprovação do ORCAMENTO ANUAL, a Comissão Mis~a
Permanen~e iniciará no congresso a discussão da previsão
orçamen~ária para o ano sUb-Sequente, na %orma e no prazo
reg:i.mentis.

XX- As conclusões desta discussão, para a qual serão con
vocadas as autoridades necessárias, seráo encaminhadas ao Po
der Executivo para orientar a apresentação do ORCAMENTO ANUAL.

XX%- O Poder Executivo apresentará até 30 (trinta) dias
após o encam~nhamento de cada bimestre, relatório resumido da
execução orçamentária.

J:lESTAQUES:

J:lESTAQUE N2:

J:lESTAQUE N2: 1.p91 NION ALSERNA2 ( 001 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA 2P01902-1 (ART. 194).

EMENDA: 2P01902-1 PARECER: PELA APROVACÃO
LtL%O SOU2A PMDS

EMENDA AD%T%VA Ao PROJETO J:lE CONSTXTUXÇÃO (A)
Adicionar novo parágraxo, o 8 2, ao ar~igo 194:
"Par. 8 2 _ Os plano,; e programas, nacionais e regionais ou

se~oriais, previstos nes~a cons~ituiçáo, serão elaborados em
consonância com o plano Plurianual e apreciados pelO Congresso
Nacional."

EMENDAS NÃO DESTACADA,S COI'! PARECER CONTMR%O:

EJiENDA: 2P00139-4 PARECER: PELA REJE%ÇÃO
LEuR LOMANTO PFL

%nclua-se o seguinte parágraxo no Ar~. 194:
~82 Não menos de 30~ (trj~~a por cento) da

tributária anual da União, calculada com base na altima
cação apurada, comporá o orçamento para os projetos de
vOlvimento da Regiáo Nordeste, pelo prazo Oe (trinta)

renda
arre

desen
anos,
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obedecidas as normas da 1ei comp1ementar que díscíp1ínará o
assunto.
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ARTXGO: 195 PAAAGRAFO: 00 XNCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2ACÃO:

Art. 195. OS projetos de ~ei re~ativos ao p~ano p~u

rianual, às d~retrizes orçamentárias~ ao orçamento anual e aos
créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Con
gresso Nacional simultaneamente.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 195. OS projetos de 1ei re1ativos ao orçamento
anual~ ao plano Plurianual~ às diretrizes orçamentárias e aos
créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Con
gresso Naciona1 simUltaneamente.

c 001 Ass. )356 EDXSON LOSÃO
EMENDA 2P0196"-6~ ART. 195.

EMENDA: 2P01967-6 PARECER: PELA REJEXÇÃO
EDXSON LOSÃO PFL

Emenda Modi~icativa

Disposii:i'10 Emendado: Art. 195
Dê-se a s~guinte redação ao art. 195:
"Art.195 _ Oprojeto de lei orçamentária anual será enviado

pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, para vota
ção conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do início
do exercício xinanceiro seguinte; se, até trinta dias antes do
encerramento do exercício xinanceiro, o Poder Legislativo não
o devolver para sanção, será promulgado como lei.

~ 1 2 _ organizar-se-á Comissão Mista Permanente de Senado
res e Deputad~s~ com mandato igual aos das Mesas do Senado Fe
deral e da Cámara dos Deputados~ para examinar os projetos de
lei relativos aos orçamentos anuais e Plurianuais e sobre eles
emitir parecer~ cabendo-~he ainda apreciar todas as matérias
relacionadas com orçamentos~ créditos adicionais~ xiscalização
xinanceira, tomada de contas~ gastos ou obrigações assumidas
pe~o Estado e emissão de moeda.

~ 2 2 _ Somente na Comissão Mista poderão ser oxerecidas
emendas aos projetos de lei orçamentárias, não podendo ser a
ceitas aquelus que xorem incompatíveis com os planos gerais e
setoriais de Governo, com o orçamento Plurianual e sem indica
ção das respectivas xontes de custeio.

~ 3 2 _ O pronunciamento da comissão sobre as emendas será
conclusivo e %inal~ salvo se um terço dos seus membros reque
rer a votação em plenário de emenda aprovada ou rejeitada.

~ 4 2 _ APlicam-se aos projetos de lei mencionados~ no que
não contrarie o disposto nesta Seção~ as demais normas relati
vas à elaboração ~egis~ativa.

S 52 _ O Presidente da República poderá enviar mensagem ao
Congresso Nacional propondo a modixicação dOS projetos de lei
relacionados neste artigo, enquanto não estiver iniciada a vo
tação da parte cuja alteração ~or proposta.

~ 6 2 _ O ~residente da República terá cinco dias~ a contar
do recebimento dos projetos de leis orcamentárias, para
sancioná-los~ e dois dias, em caso de veto~ para comunicar
Suas razões ao president~ do congresso Nacional. Decorridos os
cinco dias~ o silêncio do Presidente da República importará na
sanção.

~ 7 2 _ O congresso Nacional, no prazo de dez dias~
deliberará sobre as partes vetadas dos projetos.

~ 8 2 _ O~ recursos que ~icarem sem despesas corresponden
tes~ em virtu~e de veto~ emenda ou rejeicão do projeto de or
çamento anual. somente poderão ser uti~izados com prévia e ex
peci~ica auto~ização legiSlativa, mediante conxorme o caso,
crédi tos especiais ou suplementares."

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

ARTJ:GO: 195 PARÁGRAFO: 01 J:NCJ:SO: 00 AL1NEA: :I:

TEXTO DA SXSTEMATX2ACÁO:

S 1 2 Caberá a uma comissão mista permanente de Sena
dores e Deputados examinar ~ emitir parecer sobre os projetos
rexeridos neste artigo e sobre as contas apresentadas anua~

mente pel.o PrimeirO-Ministro, bem como exercer o acompanhamen
to e a xisca~ização orçamentária, sem prejuízo da atuação das
demais comissões do congresso Nacional. e de suas Casas, cria
das de acordo com o artigo 72.
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PROJETO DO CENTRÃO:

~ 1 2 Caberá a uma comissão mista permanente de Sena
dores e Deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos
re%eridos neste artigo e sobre as contas apresentadas anua~

mente pe~o Primeiro-11inistro~ bem como exercer o acompanhamen
to e a %isca~ização orçamentária~ sem prejuizo da atuação das
demais comissões do congresso Naciona~ e de suas casas~ cria
das de acordo com o artigo 70.

934 Jost JORGE ( 001 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA N. 2P01907-2 (ART. 195~ ~ 1.).

EMENDA: 2P01907-2 PARECER: PELA APROVACÃO
Jost SERRA PMDB

EMENDA MODIFICATXVA AO
PROJETO DE CONSTXTUXCÃO (A)
Dé-se a seguinte redação ao ~ 1 2 do art. 195:
"Art. 195 •••
~ 1 2 _ caberá a uma Comissão Mista Permanente de Senadores

e Deputados:
I _ examinar e emitir parecer sobre os projetos re%eridos

neste artigo~ sobre os p~anos e programas~ nacionais e regio
nais ou setoriais~ previstos nesta constituição e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo primeiro-Ministro;

II _ proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro
quando não apresentadas ao congresso Naciona~~ de acordo com o
disposto no item VXX do art. 108; .

III _ exercer o acompanhamento e a xisca~ização xinanceira
e orçamentária~ sem prejuízo da atuação das demais comissões
do Congresso Naciona~ e de suas Casas~ criadas de acordo com o
artigo 72.'

DESTAQUES:

DESTAQUe N2:

DESTAQUE N2: 304 FERNANDO GASPARIAN
SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO 'E
CONSTANTE DO S 1. DO ART.
CONSTITUICÃO.

( 001 Ass.
A FISCALIZACÃO'~
195 DO PROJETO DE

)

ART:tGO: 195 PARÁGRAFO: 02 :tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

~ 2 2 As emendas serão apresentadas na comissão mista
e apreciadas~ na xorma regimenta~~ pelo P~enário das duas ca
sas do congresso Nacional.

PROJETO DO cENTRÃO:

~ 2 2 As emendas serão apresentadas na comissão mista
e apreciadas~ na xorma regimenta~~ pelO Plenário das duas ca
sas do Congresso Naciona~.

931 Jost JORGE ( 001 Ass. )
APROVACÃO DA EMENDA N. 2P01411-9 (ART. 195~ ~ 2.)

EMENDA: 2P01411-9 PARECER: PELA APROVAcÃO
Jost JORGE PFL
Emenda Modixicativa
Dispositivo emendado: art. 195~ § 2 2
Dé-se a seguinte redçaão ao § 2 2 do art. 195:
Art. 195 ......••.•...........•..•...•....•.•........•...... (
.. ~ 2 2 _ As emendas serão apresentadas na comissão mista~ que
sobre elas emitirá parecer~ e apreciadas~ na %orma regimental~

pe~o Plenário das duas casas do congresso Naciona~."

DESTAQUES:

DESTAQUE 711 2:

ART:tGO: 195 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT:tZAcÃO:

§ 3 2 As emendas aos projetos de ~ei do orçamento a-
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nua1 e de créditos adicionais somente poderão ser aprovadas
quando se re1acíonarem com:

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 As emendas aos projetos de 1ei do orçamento a
nua1 e de créditos adicionais somente poderão ser aprovadas
quando se re1acionarem com:

ARTXGO: 195 AL.íNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÁO:

x ~ os investimentos e outras despesas de1es decor
rentes~ desde que:

PROJETO DO CENTRÃO:

x - os investimentos e outras despesas de1es decor
rentes? desde que:

ARTXGO: 195 AL.íNEA: a

TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÁO:

a) sejam compatíveis com o p1ano p1urianua1 e com a
1ei de diretrizes orçamentârias;

PROJETO DO CENTRÃO:

a) sejam compatíveis com o p1ano p1urianua1 e com a
1ei de diretrizes orçamentârias;

ARTXGO: 195 XNCXSO: ~1 AL.íNEA: b

TEXTO DA SXSTEMATXZAÇJ~O:

b) indiquem os recursos necessârios? admitidos somen
te os provenientes de anu1ação de despesas da mesma natureza;

PROJETO DO CENTRÃO:

b) indiquem os recursos necessârios? admitidos somen
te os provenientes de anu1ação de despesas da mesma natureza;

ARTXGO: 195 AL.íNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATIZAÇJ~O:

IX - as autorizações a que se refere o inciso X do §
52 do artigo anterior;

PROJETO DO CENTRÃO:

XX - as autorizações a que se refere o inciso X dO §
52 do artigo anterior;
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ARTXGO: 195 PAAAGRAl"O: 03 XNcxao: 03 ALíNEA: *
TE~TO PA SXSTEMATXZACÃO:

X~X - a correção de erros ou inadeqUações.

PROJETO PO CENTRÃO:

xxx - a correção de erros OU inadeqUações.

ARTXGO: 195 PAAAGRAl"O: 04 XNC:rSO: 00 ALíNEA: *
TE~TO PA SXSTEMATXZACÃO:

~ 4 2 As emendas ao projeto de ~ei de diretrizes
orçamentárjas não poderão ser aprovadas quando incompativeis
com o p~ano p~urianua~.

PROJETO PO CENTRÃO:

~ 4 2 As emendas ao projeto de ~ei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompativeis
com o p~ano p1urianua~.

ARTXGO: 195 PAAAGRAl"O: 05 :INC:rSO: 00 ALíNEA: *
TE~TO PA SXSTEMATXZACÃO:

§ 52 O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Con
gresso Naciona~ para propor mOdi%icação nos projetos a que se
re%ere est~ artigo? enquanto não iniciada a votação? na comis
são mista? da parte cuja a~teração' é proposta.

PROJETO PO CENTRÃO:

§ 52 O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Con
gresso Nacjona~ para propor mOdi%icação nos projetos a que se
re%ere estp artigo? enquanto não iniciada a votação? na comis
são mista? da parte cuja a~teração é proposta.

ARTXGO: 195 PAAAGRAl"O: 06 - -XNCXSO: 0'" ALíNEA: *
TE~TO DA SXSTEMATXZACÁO:

§ 6 2 O projeto de ~ei orçamentária anua~ será enviado
pe~o Primeiro-Ministro ao congresso'Naciona1? nos termos da
~ei comp~ementar a que se re%ere o artigo 194? § 7 2? e? se até
o encerram~nto do períOdo ~egislativo não %or devolvido para
sanção? será promu~gado como lei.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 6 2 O projeto de lei orçamentária anual será enviado
pelo Primeiro-Ministro ~n congresso Nacional? nos termos da
1ei comp1ementa~ a q~e se re%ere o artigo 194? ~ 7 2 e? se até
o encerramento do per~odo 1egis1ativo não %or dev01vido para
sanção? será promu~gado corno lei.

Constituição aprovado
a seguinte redacão:

( 001 Ass. )378 VXLSON SOUZA
EMENDA 2P00893-3? ART. 195.

EMENDA: 2P00893-3 PARECER: PELA REJEXCAo
VXLSON SOUZA PMDS

_ O § 6 2 do artigo do Projeto de
pe1a Comissão de Sistematizacão deve ter

DESTAQUES:

DESTAQUE NS!:
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Art. 195 _
§ 6 2 _ O proj~to de Lei orçamentária anual será enviaeo

pelo Primeiro-Ministro ao consgresso Naciona1, nos termos ca
lei comp1ementar a que se refere o art. 194, § 70, e se até o
encerramento do exercício não mor sancionado, o governo podel'á
executá-10 por decreto até sua promUlgação. A sessão 1egisl••
tiva não será encerrada sem a aprovação da lei orçamentária.

DESTAQUE N2: 1.990 CARLOS VZRGfLZO ( 001 ASS. )
EMENDA N. 2P0893-3. (§ 6., ART. 195 DO PROJ. OU O
§ 6. DO ART. 195 DA EMENDA 2P02042-9)

EMENDA: 2P00893-3i PARECER: PELA REJEZcAo
VZLSON SOUZA PMDS

_ o § 6 2 do artigo do Projeto de Constituição aprova~o
pe1a comissão de Sistematização deve ter a seguinte redação:

Art. 195 _ •••
§ 6 2 _ O projeto de Lei orçamentãria anua1 serã envia<.:o

pelo Primeiro-Ministro ao Consgresso Naciona1, nos termos ela
lei complementar a que se refere o art. 194, § 70, e se até o
encerramento do exercício não mor sancíonado, o governo pode~á

executá-10 por decreto até sua prOmulgação. A sessão 1egisl~
tiva não será encerrada sem a aprovação da 1ei orçamentária.

ARTZGO: 195 PAMGRAFO: 07 ZNCZSO: 0ra ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATZZACJl,O:

§ 7 2 APlicam-se aos projetos mencionados neste arti
go, no que não contrariar o disposto nesta seção l as demais
normas re1ativas ao processo 1egis1ativo.

PROJETO DO CENTRA0:

§ 7 2 AP1icam-se aos projetos mencionados neste arti
go, no que não contrariar o disposto nesta seção, as dema~s

normas re1ativas ao processo 1egis1ativo.

ARTZGO: 195 PAAAGRAFO: 08 ZNCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMA,-ZZAC]í,O:

§ 8 2 os recursos re1ativos a veto, emenda ou rejeição
do projeto de orcamento anua1 que restarem sem despesas co~

respondentes poderão ser uti1izados, conforme o caso, mediante
créditos especiais ou SUPlementares, com prévia e especifica
autorização legis1ativa.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 8 2 Os recursos re1ativos a veto, emenda ou rejeicão
do projeto de orçamento anua1 que restarem sem despesas co:-
respondentes poderão ser uti1izados, conforme o caso, median~e
créditos especiais ou sUP1ementares, com prévia e especí:fi';a
autorizacão 1egis1ativa.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.685 MEIRA FILHO ( 001 Ass. )
EMENDA 2pra1967-6 (§ 8 - ART. 195).

EMENDA: 2pra1967-6, PARECER: PELA REJEIÇÃO
EDZSON LOBÃO PFL

Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 195
Dê-se a seguinte redação ao art. 195:
hArt.195 _ Oprojeto de 1ei orçamentária anua1 será enviado

pe10 Presidente da Repúb1ica ao congresso Naciona1, para votn
ção conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do iníc~o
do exercício :financeiro seguinte; seI até trinta dias antes do
encerramento do exercício financeiro, o Poder Legis1ativo náo
o dev01ver para sanção, será promu1gado como 1e:i..

§ 1 2 _ organizar-se-á Com:i.ssão ;lista Permanente de Senado
res e Deputados, com mandato j~ua1 aos das Mesas do Senado Fe
deral e da Cámara dos Deputados, para examinar os projetos de
lei relat:i.vos aos orcamentos anua:i.s e plur:i.anuais e sobre eles
emitir parecer, cabendo-lhe ainda aprec:i.ar todas as matér:i.as
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re~acionadas com orçamentos~ créditos adicionais~ %isca~ização

xinanceira~ tornada de contas~ gastos ou obrigações assumidas
pe~o Estado e emissão de moeda.

~ 2 2 _ Somente na Comissão l1ista poderão ser o%erecidas
emendas aos projetos de ~ei orçamentárias~ não podendo ser a
ceitas aque~as que %orem incompativeis com os p~anos gerais e
setoriais de Governo~ COIU o orçamento p~urianua~ e sem indica
ção das respectivas xontes de custeio.

~ 3 2 _ O pronunciamento da Comissão ~obre as emendas será
c o nca.usã.vc e %inaJ.; sa~vo se um terço dos seus membros reque
rer a votação em p~enário de emenda aprovada ou rejeitada.

~ , '42 _ Ap~icam-se aos projetos de ~ei mencionados ~ no que
não contrarie o disposto nesta seçã~; as demais noxmas re~ati
vas à elaboração legiSlativa.
" ~ 5? _ O Presidente da Repúb~ica poderá enviar mensagem ao
congresso Naciona~ propondo a mOdi%icação dos projetos de ~ei
re~acionados neste artigo; enquanto não estiver iniciada a vo
tacão da parte cuja alteração xor proposta.

~ 6 2 _ O Presidente da Repúb~ica terá cinco dias; a contar
do' recebimen~o dos projetos de ~eis orcamentárias; para
sancioná-~os~ e dois dias; em caso de veto~ para comunicar
suas razões ao Presidente do congresso Naciona~. Decorridos os
cinco diãs~ o si~éncio do Presidente da RepÚblica importará na
sanção. ' ,

~ 7 2 _ O Congresso Naciona~~ no prazo de dez dias~
de~iberará sobre as partes vetadas dos projetos.

~ 8 2 _ Os recursos que xicarem sem despesas corresponden
tes~ em virtude de veto~ emenda ou rejeiçáo do projeto de or
çamento anua~~ somente pOderáo ser util:izados com prévia e ex
peci%ica autorização legiSlativa, mediante conxorme o caso~

créditos especiais ou SUPlementares."

ARTXGO: 195 PARÁGRAFO: "9 XNÇJ:SO: fãfã ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:2AÇÃO:

. ~ 9 2 t assegurada~ na %orma e nos prazos da lei~ a
participação de entidades representativas da sociedade que te
nham jurisdiçáo nacional no projeto de lei de diretrizes
orcamentárias~ no que concerne à de%inição de prioridades e
Objetivos dos gastos públicos e à %orrna de custeá-los.

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃO
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TíTULO: 06

ART~GO: 196

CAPíTULO: 02

PAMGRAFO: 00

SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

~t1C~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

PRO~ETO DO CENTRA0:

Art. 196. São vedados:

Art. 196. São vedados:

DESTAGlUES:

DESTAGlUE N2: 346 RACH~D SALDANHA DER2~ ( 001 AsS. )
EMENDA 2~00214-S~ ART. 196.

EMENDA: 2P00214-S PARECER: PELA REJE~CÃO
FERES NA~ER PDT
EMENDA MOD%F~CAT~VA

D%SPOS%TIVO EMENDADO: Art. 196
Dê-sp. a seguinte redação ao art. 196:
"Art. 196. A 1ei disporá sobre o exercicio zinanceiro~ e

e1aboraç~0~ a organização~ a zorma e a execução dos orçamentos
anua1 e ~1urianua1.

§ 1 2 É vedada:
a) a transposição~ sem prévia autorização 1ega1~ de recur

sos de waa dotação orçamentária para outra;
b) a concessão de créditos i1imitados;
c) a abertura de crédito especia1 ou sup1ementar sem pré

via autorização 1egis1ativa e sem indicação dos recursos cor
respondentes;

d) a rea1ização~ por qua1quer dos Poderes~ de despesas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

e) a instituição de zundos de qUa1quer natureza~ sa1vo os
criados por 1ei; e

z) a vincu1ação do produto da arrecadação de qua1quer tri
buto a determinado 6rgão~ zundo ou despesa~ ressa1vadas as
disposições desta Constituição.

§ 2 2 Nenhum gasto será rea1izado ou obrigação assumida
pe10 Estado~ seu organismos 2 inc1usive entidade da qua1 parti
cipe direta ou indiretamente~ sem prévia autorização do con~

gresso Naciona1.
§ 3 2 Os créditos especiais e extraordinários não poderão

ter vigência a1ém do exercício em que zorem autorizados~ sa1vo
se o ato de autorização %or promu1gado nos ú1timos qUatro me
ses daqU~1e exercício~ caSO em que~ reabertos nos 1imites de
seus sa1dos~ poderão viger até o término do exercício zinan
ceiro subsequnte.

§ 4 2 A abertura de crédito extraordinário somente será ad
mitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes~ como
a decorrentes de guerra~ insurreição interna ou ca1amidade
pÚb1ica ••

ART~GO: 195 PARÁGRA1"O: 00 INCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2ACÃO:

~ - o início de programas ou projetos não inc1uídos
no orçamento;

PROJETO DO CENTRA0:

x - o inicio de programas ou projetos não inc1uidos
no orcamento;

ART~GO: 196 PAMGRAFO: 00 ~NC~SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2ACÃO:

X~ - a rea1izacão de despesas ou a assuncão de obri
gações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais~
ressa1vadas as garBntias~ avais e zianças;



El'1 : 28/03/88

ASSEMSL~XA HACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATX2AÇÃO

PJí,GJ:NA: 97

TíTULO: 06 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 02 SUSSEÇÃO: 00

PROJETO 00 CENTRÃO:

xx - a rea1ização de despesas ou a assunção de 00ri
gações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adi
cionais;

ARTXGO: 196 PAMGRAFO: 00 XNCXSO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATX2AÇÃO:

xxx - a rea1ização de operações de crédito que e~ce

darn o montante das despesas de capita1~ acrescido dos enca~gos

da divida p~b1ica;

PROJETO DO CENTRÃO:

xxx - a rea1ização de operações de crédito que eKce~

dam o montante das despesas de capita1~ acrescido dos enca~gos

da divida púb1ica;

( 00i Ass. )i69 CÉSAR MAJ:A
EMENDA N. 2P00140-8. (ART. i96)

EMENDA: 2P00i40-8 PARECER: PELA REJEXÇÃO
CÉSAR MAJ:A PDT

EMENDA SUPRESSJ:VA PARCJ:AL:
TíTULO VJ:-ARTJ:GO i96-J:NCJ:SO J:J:J:.
Suprima-se a expressão: "ACRESCIDO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA

PÚS1.oICA".

DESTAQUES:

DESTAQUE Nº:

ARTXGO: 196 PAMGRAFO: 00 XNCISO: 04 A1.oíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATX2AÇÃO:

xv - a vincu1ação de receita de impostos a 6rgão~
%undo ou despesa~ ressa1vadas a repartição do produto da arre
cadação dos impostos a que se re%erem os artigos i87 e ie8~ a
destinação de recursos para manutenção e desenv01vimento do
ensino~ corno determinado pe20 artigo 245~ e a prestação de ga
rantias às operações de crédito por antecipação de receita a
que se re%ere o artigo i94~ § 6 2

J x;

PROJETO 00 CENTRÃO:

xv - a vincu1ação de receita de impostos a 6rgão J

%undo ou despesa~ ressa1vadas a repartição do produto da arre
cadação dos impostos a que se re%erem os artigos i87 e ie8~ a
destinação de recursos para manutenção e desenv01vimento do
ensino~ corno determinado pe10 artigo 243~ e a prestação dE ga
rantias às operações de crédito por antecipação de receita~
previstas no artigo i94~ § 6 2

J X;

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 282 PAULO 2AR2UR
EMENDA 2P01010-5 J ART. 196.

( 00i Ass. )

EMENDA: 2P01010-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
PAU1.o0 2AR2UR PMDS

Redija-se o item IV~ do art. i96~ na seguinte %orma:
"XV _ a vincu1ação de receita de impostos a 6rgão~ ~undo

ou despesa~ ressa1vadas a repartição do produto da arrecadação
dos impostos a que se re%erem os artigos 187 e 188~ a destina
ção de recursos para a pesquisa cienti%ica e para manutenção e
desenv01vimento do ensino~ corno determinado pe10 artigo 245~ e
a prestação de garantias às operações de crédito por antecipa
cão de receita a que se re%ere o artigo 194 § 6~ I."

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ( 001 Ass. )
APROVAÇÃO DA F.MENDA 2P01010· 5 (SUBSTXTUIR O INCISO
IV DO ART. i96 OU INCISO IV 00 ART. 196 DO
SUBSTITUTXVO 2P020042-9).



EM : 2B/133/BB

ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATI2ACÃO

PÁGINA: 98

TíTULO: 136 CAPíTULO: 132 SEÇÃO: 02 . SUBSEÇÃO: 00

< 000 Ass. )

EMENDA: 2P01010-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
PAULO 2ARZUR PMDB

Redija-se o item IV~ do art. 196~ na seguinte ~orma:
"IV _ a vincUlação de receita de impostos a 6rgão~ ~undo

ou despesa~ ressalvadas a repartição do produto da arrecadaçâo
dos: impostos a que se re~erem os artigos 1B7 e 1BB~ a destina
Cão de recursos para a pesquisa cientizica e para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado pelO artigo 245, e
a prestação de garantias às operações de crédito por antecipa
cão de receita a que se re~ere o artigo 194 ~ 5~ I."

DESTAGUE NQ: 1.B43

EMENDA: 2P01734-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO
DÁL.TON CANAERAVA PI1DE

Emenda Modi~icativa

Art. 196 _ são vedados:

iv"~"~'~i~~~i~çã~'d~';~~~it~'d~'i~p~~t~~'~'6;gã~~;'i~~d~
ou despesa~ ressalvadas a repartiação do produto da arrecada
cão dos impostos a que se re:ferem os artigos 1B7 e 1B8~ a des
tinação de recursos para manutenção e desenvolvimentô do ensi
no, como determinado pelo artigo 245~ a destinacâo de recursos
de que trata o ~ 8 2 do artigo 182 e a prestação de garantias
às operações de crédito por antecipação da receita preVistas
no artigo 194~ ~ 62~ inciso I;

DESTAQUE Nº: 1.574

JOI'~GE VIANNA ( 001 Ass. )
SUI"RIMIR A PALAVRA ' FUNDO' DO INCISO IV DO ART .196
DO PROJ. DE CONSTo DA COM. DE SISTEMATIZAÇÃO.

JORGE VIANNA ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P02042-9. (SUPRIMIR PALAVRA 'FUNDO' DO
J:NC:ISO IV DO ART. 196 - TIT. VI - DA TRIE. E DO
ORCAMENTO)

ARTIGO: 196 PARÁGRAFO: 00 J:NCISO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização J.egiSlativa e sem indicac;:ão dos recursos
cOJrrespondentes;

PROJETO DO CENTRÃO:

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legiSlativa e sem indicação dos recursos
çorrespondentes;

ARTIGO: 196 PARÁGRAFO: 00 :tNCISO: 06 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VI - a transposição, o remanejamento ou a trans%erén
CiíCl de recursos de uma categoria de programação para outra ou
de um órgão para outro, sem autorização legislativa;

PROJETO DO CENTRÃO:

VI - a transposição~ o remanejamento ou a trans%erén
cia de recursos de uma categoria de programação para outra ou
de um órgão para outro~ sem prévia autorizac;:ão legisJ.ativa.



EM : 28/03/88

ASSEMSLÉXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COMxssAo DE SXSTEMATX2ACAo

TíTULO: 06 CAPíTULO: 02 s~cAo: 02 SUSSEcAo: 00

pAGXNA: 99

ARTXGO: ~96 PARJí.GRAF'O: 00 %NC%SO: 07 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:

V%% - a concessão ou u~i1ização de crédi~os i1imi~a-
dOS;

PRO~ETO DO CENTRA0:

V%% - a concessão ou u~i1ização de crédi~os i1i~i~a-
doS;

ARTXGO: ~96 PARJí.GRAF'O : 00 %NC:Z:SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:

V:Z:X% - a u~i1ização~ sem au~orização 1egis1a~iva es
pec!fica~ de recursos dos orçamen~os fisca1 e da seguridade
para suprir necessidade ou cobrir deficit das empresas~ enti
dades e fundos mencionados no artigo ~94~ § 32~ XX e XXX;

PRO~ETO DO CENTRA0:

VXXX - a u~i1ização~ sem autorização 1egis1ativa es
pec!f3ca, de recursos dos orçamen~os fisca1 e da seguridade~

para suprir necessidade ou cobrir defici~ das empresas~ en~i

dades e fundos mencionados no artigo ~94~ § 32~ XX e XXX;

ARTXGO: ~96 PARJí.GRAF'O: 00 %NC%SO: 09 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMAT%2ACAo:

XX - a ins~ituição de fundos de qua1quer na~ureza~

sem au~orização 1egis1ativa.

PRO~ETO DO CENTRA0:

%X - a instituição de fundos de qua1quer natureza~
sem prévia autorização 1egis1ativa.

( 001 Ass. )345 RACHXD SALDANHA DER2X
EMENDA 2P00423-7~ ART. 196.

EMENDA: 2P00423-7 PARECER: PELA APROVACAo
LUX2 F'RE%RE PMDS

D~-se a seguinte Redação ao caput do Ar~igo ~96 e
acrescente-se o parágrafo quarto do Proje~o de Cons~ituição

(A) dei Comissão de Sistematização:
Alt. ~96 _ São vedados:
X _ A despesa de pessoa1 da União~ Estados ou Munic!pios

não p~derá exceder de 50 por cento das respectivas recei~as
correnotes.
§ 4 2 Transitoriamente~ os orçamen~os que excederem o que es~a
be1ece o item X do caput des~e Artigo devem diminuir~ a cada
ano~ ~m décimo de va10r excedente.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 633 LUX2 F'REXRE ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P0042~-7. (ART. 196)

EMENDA: 2P00423-7 PARECER: PELA APROVACÃO
LUX2 F'REXRE PMDS

Dê-se a seguinte Redação ao caput do Artigo 196 e
acrescente-se o parágrafo quarto do Proje~o de constituição
(A) da comissão de Sistematização:

Art. 196 _ São vedados:
X _ A despesa de pessoa1 da União~ Estados ou Munic!pios

não poderá exceder de 50 por cento das respectivas receitas
correntes.
~ 4 2 Transitoriamente~ os orçamentos que excederem o que esta
beJ.ece o item x do caput deste Artigo devem diminuir~ a cada
ano, um décimo de ya10r excedente.



EM : 28/03/88

ASSEMElLt:l:A NAC:l:ONAL CONST:l:1'U:l:NTE

RELAC:l:ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM:l:SSAO DE S%STEMAT:l:2ACAO

pAG:l:NA: 100

TíTULO: 06

ART:l:GO: 196

CAPíTULO: 0~~

PARÁGRAFO: 01

SEcA0: 02 SUElSEçAo: 00

:l:NC:l:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEI1ATJ:2AÇj~O:

§ 1 2 Nenhum investimento cuja execução uJ. trapz,sse um
exercicio financeiro poderá ser iniciado sem prévia ir,cJ.usão
no pJ.ano pJ.urianuaJ.; ou sem J.ei que autorize a incJ.us~o; sob
pena de crime de responsabiJ.idade.

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 1 2 Nenhum investimento cuja execução uJ.trapãsse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia incJ.usão
no pJ.ano p1urianua1; ou sem 1ei que autorize a inc1us~.o, sob
pena de crime de responsabiJ.idade.

ARTJ:GO: 196 PARÁGRAFO: 02 J:NCJ:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:2AÇÃO:

§ ~2 Os créditos especiais e extraordinário~ terão
vigência no exercício financeiro em que forem autor~zados;

sa1vo se o ato de autorização for promu1gado nos ú1timos qua
tro meses daqueJ.e exercicio; caso em que, reabertos nos 1imi
tes dos seus sa1dos, serão incorporados ao orçamento do exer
cicio financeiro subseqUente.

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 2 2 Os créditos especiais e extraordinários terão
vigência no exercício financeiro em que forem autorizados;
saJ.vo se o ato de autorização for promuJ.gado nos úJ.timos qua
tro meses daque1e exercicio; caso em que reabertos nos ~imites

dos seus saJ.dos; serão incorporados ao orçamento do eXQrcicio
financeiro sUbseqUente.

ART:l:GO: 196 PARÁGRAFO: 03 :l:NC:Z:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:l:STEMAT:l:2AÇÃO:

§ 3 2 A abertura de crédito extraordinário somente
será admitida para atender a despesas imprevisiveis e) urgen
tes; como as decorrentes de guerra; comoção interna ou ca1ami
dade pÚbJ.ica; observado o disposto no artigo 76.

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 3 2 A abertura de crédito extraordinário somente
será admitida para atender despesas imprevisiveis e urgentes;
como as decorrentes de guerra; comoção interna ou caJ.nmidade
púbJ.ica, observado o dispositivo no artigo 74.



EM : 28/03/88

ASSEMSLÉ~A HAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~ssAo DE S~STEMAT~ZAÇÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 02 SUSSEçAo: 00

PÁG~NA: 101

ART~GO: 1.97 PARÁGRAFO: 00 ~HC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEKAT~ZAÇAo:

Art. 1.97. O numerário correspondente às dotacões
orçamentárias, inc1usive créditos sup1ementares e especiais,
destinado à câmara dos Deputados, ao Senado Federa1, ao Tribu
na1 de Contas da União e aos órgãos do Poder JUdiciário será
entregue em duodécimos, até o dia dez de cada mês.

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 1.97. O numerário correspondente às dotacões
orçamentárias, inc1usive créditos sup1ementares e especiais,
destinado à Câmara dos Deputados, ao Senado Federa1, ao Tribu
na1 de Contas da União e aos órgãos do Poder Judiciário será
entregue em duodécimos, até o dia dez de cada mês.

DESTAQUES:

DESTAQUE HSI:

EMENDA:

355 ALEXANDRE COSTA ( 001 Ass. )
EMENDA 2P01968-4, ART. 197.

2P01968-4 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
ALEXANDRE COSTA PFL

Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 197
Dê-se a seguinte rdação ao Art. 1.97:
"Art. 197. Os recursos correspondentes às dotacões

orçamentárias, inc1usive créditos sup1ementares e especiais,
destinados aos órgãos do Poderes Legis1ativo e Judiciário,
ser-1hes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada més, de a
cordo com programação apresentada por cada órgão que expresse
suas reais necessidades. ,.



EM : 28/03/88

ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTI,rUIN..'E

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SXSTEMATXZAÇÃO

PÁGINA: 102

TíTULO: 06 CAPf TULO : 0~~ SEÇÃO: 02 SUBSEÇÃO: 00

ARTIGO: 198 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATXZAÇ1\0:

Art. 198. A despesa com pessoa1, ativo e inativo, da
Uni~o, dos Estados, do Distrito Federa1 e dos Municipios não
poderá exceder os 1imites estabe1ecidos em 1ei comp1ementar.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 198. A despesa com pessoa1, ativo e inativo, da
União, dos Estados, do Distrito Federa1 e dos Municipios não
poderá exceder os 1imites estabe1ecidos em 1ei comp1ementar.

( 001 Ass. )REN:J,.TO JOHNSSON
EME~DA N. 2P00961-1.

EMENDA: 2P00961-'L PARECER: PELA REJEIÇÃO
REN4TO JOHNSSON PMDB

Dé-se ao art. 198 e seu § único a seguinte redação:
Art. 198 _ As despesas com pessoa1, ativo e inativo, da

Uni~o, dos Estados, do Distrito Federa1 e dos Municípios não
poderá exceder a sessenta e cinco por cento do va10r das res-
pectivas receitas correntes. .

~ 1 9 _ A adaptação das despesas com pessoa1 ao 1imite es
tab~ece neste artigo, para as entidades que o excedam, deverá
processar-se, no prazo de cinco anos, reduzindo o percentua1 à
base de um quinto a cada ano.

§ 2 2 _ A concessão de qua1quer vantagem ao aumento de re
muneração, a criação ou a1teração de estrutura de cargos e de
carreiras, bem como a contratação de pessoa1 pe10s órgaos e
entidades da administração direta ou indireta, inc1usive ~un
dações instituidas e mantidas pe10 Poder Púb1ico; s6 poderão
ser ~eitas nos Limites do "caput" deste artigo:

I _ se houver prévia dotação orçamentária su~iciente para
atender às projeções. de despesas de pessoa1 e aos acréscimos
de1~ decorrentes;

XX _ se houver autorização especi~ica na Lei de diretrizes
orçamentárias, ressa1vadas as empresas púb1icas e as socieda
des de economia mista.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.184

( 001 Ass. )347 RACHID SALDANHA DERZI
EMENDA 2P01969-2, ART. 198.

2P01969-:2 PARECER: PELA REJEZÇÃO
JoÃ~ CASTELO PDS

Emenda Modi%icativa
Dispositivo Emendado: Art. 198
Dê-se a seguinte redação ao art. 198:
"Art.198 _ A 1ei disporá sobre os 1imites com a despesa de

pessoa1 e sobre as condições para emissão de titu10s da divida
púb1ica, compreendendo a natureza, o montante, a rentabi1ida
de, as ~ormas e prazos de resgate."

EMENDA:

DESTAQUE N2:

ARTIGO: 198 PARÁGRAFO: UN INCISO: 00 ALíNEA: -#

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Parágra%o único. A concessão de qua1qUer vantagem Ou
aumento de remuneração, a criação ou a1teração de estrutura de
cargos e de carreiras, bem corno a contratação de pessoa1 pe10s
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inc1u
sive ~undações instituídas e mantidas pe10 Poder Púb1ico, s6
poderão ser ~eitas:

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra%o único. A concessão de qua1quer vantagem ou
aumento de remur.eração, a criação de cargos ou a1teração de
estrutura de carreiras, bem como a admissão a qua1quer títu10
de pessoa1 pe10s 6rgãos e entidades da administracão direta ou
indireta, inc1usive ~undações instituídas e mantidas pe10 Po
der Púb1ico, s6 poderão ser %eitas:



EM : 28/03/88

ASSEMBLfIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SXSTEMATX2ACÃO

TíTULO: 06 CAPíTULO: 02 SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

pAGINA: 103

ARTIGO: 198 PARAGRAFO: 99 XNCXSO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2ACÃO:

x - se nouver prévia dotação orçamentária s~ficiente
para atender às projeções de despesa de pessoa1 e aos acrésci
mos de1a decorrentes;

PROJETO DO CENTRÃO:

x - se nouver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoa1 e aos acrésci
mos de1a decorrentes;

ARTIGO: 198 PARAGRAFO: 99 XNCXSO: 02 ALíNEA: *

438

( 001 Ass. )

TEXTO DA SXST~MATI2ACÃO:

xx - se nouver autorização especíxica na 1ei de dire
trizes orçamentárias~ ressa1vadas as empresas púb1icas e as
sociedades de economia mista.

PROJETO DO CENTRÃO:

XI - se nouver autorização especíxica na lei de dire
trizes orçamentárias~ ressa1vadas as empresas Púb1icas e as
sociedades de economia mista.

DESTAQUE E EMENDAS ADXTIVAS

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 10 MAURO MIRANDA ( 001 Ass. )
EMENDA N. 2P01793-2 ADXTXVA DE PARAGRAFO.

EMENDA: 2P01793-2 PARECER: PELA REJEXCÃO
MAURO MIRANDA PMDB

EMENDA ADXTIVA
Acrescente ao Art. 20 o § 6
O pessoa1 a serviço do Poder Executivo da administração

direta da União~ Estados, Municipios~ Territ6rios e Distrito
Federa1 não poderá u1trapassar a 1 1. da popu1ação tota1 destas
unidades adminstradoras e nem tampouco seus gastos com pessoa1
poderão exceder 50 Y. dos respectivos orçamentos.

JESsf FREIRE ( 001 Ass. )
EMENDA 2P01050-4~ CAPXTULO XX, SECÃO XX, ART. 194.

EMENDA: 2P01050-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JESsf FREIRE PFL
Xnc1uir, onde couber no Titu10 VX, Capitu10 XX, Seção XX, art.
194 do Projeto de constituição (A).
Art. O orçamento fisca1 e orçamento de investimentos das em
presas estatais, compatibi1izados com o Plano Plurianua1 de
Investimentos~ terão~ entre suas xunções, a de red~zir desi
gualdades interregionais~ segundo o critério popu1aciona1.

DIRCE TUTU QUADROS
EMENDA 2P00569-1 (TíTULO VI).

EMENDA: 2P00569-1 PARECER: PELA REJEXCÃO
DXRCE TUTU QUADROS PTB

inc1ua-se onde coUber no Tit. VI
Art. Toda empresa ou fundação de que possua ações ou co

tas, seja sócio ou membro~ é considerada pessoa jurídica de
direito púb1ico, sujeita á 1egis1açâo pertinente e seus orça
mentos serão obrigatoriamente incluídos nas leis orçamentarias
respectivas.



EM : 28/03/88

AS.EHBLt%A HAC%ONAL CONSTXTU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMxssAo DE SXSTEMATX2AÇAo

pAG%HA: UM

TíTULO: 06 CAPíTULO: 02 SU!lSEçAo: 00

EMENDAS HAo DESTACADAS COM PARECER CONTAAR:rO:

EMENDA: 2P0~756-8 PARECER: PELA REJE:rçAo
ALU:r2:rO !lE2ERRA PMDB

:rnc1ua-se7 onde couber 7 no Cap1tu10 do Sistema Tributârio
Naciona1 7 do Projeto de Constituição:

"Art. • Nos assuntos de competência da Fazenda Naciona1 7
preva1ecerã0 7 sobre as demais 7 as atribuições da autoridade
:f:lsca;l.

Parâgra:f único. Na ocorrência de desacat0 7 por qua1quer
maneira 7 ou de embaraço no exerc1cio de suas atribuições 7 por
qua1quer ato 7' ainda que nAo con:figure crime ou contravençã0 7 o
:funcionârio :fiscai poderâ requisitar o auxi1io de :força PÚb1ir
ca :federa17 estadua1 ou municipa1".

EMENDA: 2P0~061-0 PARECER: PELA REJEXçAo
HfL:rO MANHÃES PMD!l
Acrescente-se na seção %%7 CapituJ.o %%7 "DOS Orçamentos"7 os
seguintes artigos:
"Art. _ t vedada ao Governador ou Pre:feito a autorização de
quaisquer encargos 7 despesas 7 supiementação de dotações ou a
contratdção de obras ou serviços após a rea1ização do p1eito
e1eitora1, exc1uindo-se apenas a abertura de créditos
extraord:lnârios nos casos de caiamidade pÚbiica rigorosamente
comprovados·o •
"Art. _ A in:fringência do disposto no artigo anteri~r
impiicarâ em crime de responsabiiidade7 que Obrigarâ a autori
dade in:fratora a restituir aos co:fres púbiicos 7 o vaiar cor
respondente aos gastos indevidamente rea1izados e à inabiJ.ita
ção para o exerc1cio da vida púb1ica em quaJ.quer :função por um
prazo de 10 (dez) anos.

Centro Grafico do' Senado Federal
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