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APRESENTAÇÃO
A proposta de Reforma Tributária que tramita no Congresso Na-

cional vem sendo motivo de constante reflexão, não só entre par-
lamentares mas também entre vários segmentos da sociedade civil,
particularmente do setor produtivo, atentos aos rumos da econo-
mia brasileira.

Consciente da importância do tema e movida por seu compromis-
so de representar o povo mineiro na defesa dos interesses do Esta-
do, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais criou, em 26 de março
de 2008, a Comissão Especial para proceder a estudos sobre a Refor-
ma Tributária.

De 2 de abril a 19 de junho de 2008, os deputados da Comissão se
empenharam em ouvir representantes de órgãos do Executivo, da
sociedade civil e dos empresários, a fim de colher sugestões e discu-
tir pontos polêmicos da reforma que está sendo analisada em Brasília.

Insegurança jurídica, medidas que não estão determinadas, per-
da de prerrogativas pelos parlamentares e diminuição ainda maior
da autonomia dos municípios em gerenciar suas próprias receitas,
aumentando o desequilíbrio no pacto federativo, são alguns dos
aspectos que trazem mais preocupação em relação à proposta de
Reforma Tributária da União.

Procurando cumprir seu dever com a maior excelência possível, a
Comissão, após o encerramento dos trabalhos, redigiu uma proposta
de emenda à Constituição Federal com a finalidade de aprimorar o
projeto apresentado pelo Governo Federal, corrigindo as falhas nele
detectadas, estabelecendo governabilidade para esse novo modelo
e, assim, possibilitando o alcance da meta de desenvolvimento sus-
tentável do País pretendida pela Reforma Tributária.

Ao encaminhar essa proposta de emenda ao Congresso Nacional, a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais espera estar correspondendo,
mais unia vez, à expectativa da sociedade mineira no cumprimento de
seu dever de legislar no interesse não só do Estado, mas de todo o País.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

.5.
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PREFÁCIO

A apresentação de requerimento de minha autoria ao Presidente
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais para a implantação de
Comissão Especial, para estudar o impacto da Proposta de Emenda
Constitucional 233, fundamentou-se na necessidade de impedir o
crescimento contínuo da carga tributária no Brasil e no respeito ao
dispositivo constitucional que consagra a federação brasileira.

O federalismo trino é expressamente consagrado no art. 1 1 de
nossa Carta Magna, que assevera que "A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direi-
to" e o zelo dos constituintes de 1988 com a harmonia federativa
também se destaca no inciso 1 do § 4 0 do art. 60, ao estabelecer
que "não será objeto de deliberação a proposta de emenda ten-
dente a abolir a forma federativa de Estado". Tais dispositivos cons-
titucionais nos encorajam a lutar para que o texto proposto na
nova emenda constitucional - e não lei complementar - contenha
comando que impeça a perda - política ou financeira - dos entes
federados.

Este foi o objetivo da Comissão Especial: ouvir representantes
de todos os níveis da federação e da população - produtores e
consumidores -, colhendo dados e formatando uma proposta a ser
apresentada àqueles que terão a responsabilidade histórica de ela-
borar uma reforma tributária que seja instrumento da modernidade,
mas embasada na Constituição e na justiça social.

E, portanto, uma contribuição da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais ao debate no Congresso Nacional, respeitan-
do-se e fortalecendo as relações federativas, buscando-se a unida-
de na diversidade e participando da construção de uma sociedade
brasileira mais justa e democrática.

Deputado Sebastião Helvécio
Presidente da Comissão Especial sobre a Reforma Tributária

.7.
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A Reforma Tributária foi amplamente debatida na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, que instalou Comissão Es-
pecial, sob a Presidência do Deputado Sebastião Helvécio, para
proceder a estudo sobre a proposta de Emenda Constitucional
(PEC) n° 233, de 2008, que altera o Sistema Tributário Nacional.
Os trabalhos da Comissão se deram entre 2 de abril e 19 de maio
de 2008.

Coube-me a honrosa tarefa de participar dos trabalhos na quali-
dade de relator. Durante o período em que a Comissão funcionou,
foram desenvolvidas reuniões ordinárias, extraordinárias e audi-
ências públicas. Houve significativa participação de deputados fe-
derais e estaduais; técnicos da Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais; representantes de prefeituras; empresários; e organi-
zações sindicais.

O esforço de todos aqueles que colaboraram nos debates resul-
tou na criação de uma emenda substitutiva global com o propósito
de aprimorar o texto da PEC 233/08 que será encaminhada à Câ-
mara dos Deputados.

A revisão do Sistema Tributário Brasileiro enseja propiciar o avan-
ço do crescimento econômico e reduzir as desigualdades sociais e
regionais do País. No entanto, para que isso aconteça, torna-se
necessário promover uma revisão no pacto federativo, sem o que
os objetivos principais da reforma proposta pela União - acabar
com a guerra fiscal e simplificar o Sistema Tributário Nacional -
não serão levados a efeito.

Deputado Antônio Júlio
Relator da Comissão Especial sobre a Reforma Tributária

.9.
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- INTRODUÇÃO

1. Criação
A Comissão Especial para proceder a estudos sobre a Reforma

Tributária foi criada em decorrência de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, aprovado em 26/3/2008 e publicado no "Diá-
rio do Legislativo" em 3/4/2008.

1.1. Objetivos
Estudar medidas necessárias e propor soluções para a questão

da Reforma Tributária.

1.2. Metodologia
A partir dos objetivos enunciados e das discussões ocorridas du-

rante o período de preparação dos trabalhos da Comissão Especial,
decidiu-se estabelecer uma abordagem sistemática sobre o tema
"Reforma Tributária".

Com a discussão desse conteúdo e a participação de convidados
que representaram os vários segmentos da sociedade envolvidos
com a Reforma Tributária, a Comissão propôs alternativas para pre-
servar as prerrogativas do Estado de Minas Gerais, bem como para
aprimorar, de forma inequívoca, a legislação federal em vigor.

1.3. Composição
MEMBROS EFETIVOS	 MEMBROS SUPLENTES
Sebastião Helvécio	 Luiz Humberto Carneiro
PDT (Presidente)	 PSDB

Agostinho Patrús Filho	 Wander Borges
PV (Vice-Presidente)	 PSB

Antônio Júlio	 Gilberto Abram o
PMDB (Relator)	 PMDB

Zé Maia	 Paulo Guedes
PSDB	 PT

Etisa Costa	 Carlos Pimenta
PT	 PDT

• 11 •
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1.4. Prazo de funcionamento
A indicação dos membros efetivos e suplentes da Comissão foi

definida em reunião especial no dia 23/4/2008. Na reunião do dia
30/4/2008, foi feita a indicação do relator. Na reunião do dia 28/
5/2008, foi aprovado requerimento dos Deputados Antônio Júlio,
Luiz Humberto Carneiro e Wander Borges em que solicitavam a pror-
rogação do prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão por
até 30 dias.

2. Antecedentes
o Legislativo mineiro se utiliza de ferramentas diversas para exer-

cer suas funções. Quando os parlamentares defrontam-se com situa-
ções que envolvem amplos setores da sociedade ou com temas delica-
dos que demandam debate, negociação e confronto de interesses, as
ferramentas mais utilizadas são os eventos institucionais e as comis-
sões especiais para proceder a estudo sobre matéria determinada.

A Assembléia promove vários tipos de eventos institucionais,
em escala crescente de complexidade e porte. Em todos os even-
tos, os poderes públicos e a sociedade, representados por órgãos
do Executivo, federações de classe, sindicatos, associações, orga-
nizações não-governamentais, cooperativas, entre outros, são con-
vidados a participar. Na fase inicial de planejamento, são estabe-
lecidos o tipo de evento, seu regulamento, os temas a serem abor-
dados, os debatedores e a formação de grupos de trabalho, quan-
do for o caso, para preparação das teses a serem discutidas e
aprovadas ao final do evento. Quando os assuntos exigem a
interiorização dos debates, reuniões regionais são realizadas e
seus resultados são trazidos para a Assembléia Legislativa. Esses
eventos têm como objetivos coletar subsídios para o processo
legislativo, orientar a formulação de políticas públicas e auxiliar
no planejamento do Estado.

Por sua vez, as Comissões Especiais são utilizadas quando há
necessidade de aprofundamento, investigação de fatos ou de for-
mulação de proposições relativas a temas de alta relevância social,
econômica ou ambiental, que exigem tempo excepcional de deba-
tes para maturação política dos subsídios aportados.

• 12 •
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A Comissão Especial, com prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais
30, de acordo com o Regimento Interno da Casa, foi a ferramenta
escolhida para discussão da Reforma Tributária em razão da pro-
fundidade e amplitude necessárias à discussão dos conceitos rela-
tivos ao tema e à identificação das fragilidades do atual modelo
tributário brasileiro.

Ficou, então, evidente a necessidade de debater com o Executi-
vo e com as demais representações da sociedade civil e empresarial
as práticas e as políticas que vêm sendo adotadas em relação à
mudança do modelo tributário do País.

Verificou-se, no decorrer dos trabalhos, que, para atingir a meta
do desenvolvimento econômico sustentável, há que se estabelecer
governabilidade em relação ao novo modelo proposto na Reforma
Tributária Federal.

3. Trabalhos realizados
Os trabalhos da Comissão Especial foram desenvolvidos a partir

de reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas.

ENTIDADES PARTICIPANTES
Secretaria de Estado de Fazenda

Câmara dosDeputados
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

Unafisco Sindical
Sindifisco - Minas Gerais

Siamig-Sindaçúcar
Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Empresários do setor metalúrgico
Associação Nacional dos Municípios Produtores - Anamup

Prefeitura de Mariana
Prefeitura de Itabirito

Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig
Associação Mineira de Municípios - AMM

Prefeitura de Betim

• 13 •
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4. Reuniões da Comissão Especial
• Dia 23/4/2008 - ia Reunião Especial

Objetivo: eleger o Presidente, o Vice-Presidente e progra-
mar os trabalhos da Comissão.

• Dia 30/4/2008 - ia Reunião Ordinária
Objetivo: designar o relator da matéria e discutir e votar
proposições da Comissão Especial, bem como debater a Re-
forma Tributária com a Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais.

• Dia 7/5/2008 - 2 1 Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Espe-
cial e aprovar requerimentos.

Dia 815/2008 - i a Reunião Extraordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Espe-
cial, aprovar requerimentos, bem como debater a Reforma
Tributária com a Câmara dos Deputados.

• Dia 14/5/2008 - 3' Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Espe-
cial, aprovar requerimentos, bem como debater a Reforma
Tributária com a Federação das Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais - Fiemg -, com a Delegacia Sindical do Unafisco,
com o Sindifisco - Minas Gerais, com a Siamig-Sindaçõcar e
com empresários do setor metalúrgico.

• Dia 211512008 - 4J Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Espe-
cial, aprovar requerimentos, bem como debater a Reforma
Tributária com a Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerias - Amig -, com a Associação Nacional dos Muni-
cípios Produtores - Anamup -, com a Associação Mineira de
Municípios - AMM - e com a Prefeitura de Betim.

• 14.
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• Dia 281512008 - a Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Espe-
cial, aprovar requerimentos, bem como prorrogar o prazo
para conclusão dos trabalhos da Comissão por mais 30 dias.

• Dia 41612008 - 6 Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Espe-
cial, bem como aprovar requerimentos.

Dia 111612008 - 71 Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Espe-
cial, bem como aprovar requerimentos.

• Dia 19/6/2008 - 8 a Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Espe-
cial, bem como aprovar requerimentos.

• 15.
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II - DESENVOLVIMENTO

2.1. Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
A Comissão Especial da Reforma Tributaria, em 30/4/2008,

reuniu-se com o Dr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Coordenador
de Política Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda, e a
Sra. Sarah Costa Felix Teixeira, Assessora da Superintendência
de Tributação.

Ricardo Luiz Oliveira de Souza fez várias críticas à proposta e,
em particular, ao novo ICMS. Ele avaliou que haverá dificulda-
des para implantar o princípio do destino na cobrança do im-
posto, criticou a redução do prazo para apropriação de créditos
dos ativos permanentes e classificou de ofensa ao pacto federa-
tivo o fato de os Legislativos estaduais não poderem mais le-
gislar sobre o ICMS. Ricardo de Souza preparou também uma aná-
lise para a Proposta de Emenda à Constituição n° 233, de 2008,
na qual tratou da extinção das contribuições cobradas pela União
(Cofins, PIS, Cide, Salário-educação e CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido), da criação do IVA-F, da incorporação da
tributação da CSLL no IRPJ, da criação do novo ICMS, da transi-
ção do atual ICMS para o novo ICMS e da modificação do sistema
de repartição de receitas tributárias. Foi explicado o plano de
incidência do IVA-F, sua não-cumulatividade - a ser definida em
lei complementar -, a integração de sua própria base de cálculo
e a instituição ou majoração por medida provisória - sem obser-
var o principio da anterioridade -, podendo, assim, entrar em
vigor no mesmo exercício financeiro. Com relação à incorpora-
ção da CSLL pelo IRPJ, foi discutida a forma, por meio da adoção
de alíquotas adicionais diferenciadas por setor de atividade
econômica. f'Jo que diz respeito ao novo ICMS, foram verificadas
as incidências; a entrada em vigor no 8° ano subseqüente à pro-
mulgação da emenda; a instituição e a majoração, sujeitando-se
ao princípio da anterioridade e da noventena; a tributação
direcionada ao destino e suas alíquotas; a não-cumulatividade

• 16 •
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sendo definida em lei complementar; o reflexo negativo para
Minas Gerais no importe de R$883,6 milhões no ano; a redução
do prazo de apropriação do crédito relativo ao ativo permanen-
te de 48 meses para 8 meses; a regulamentação unificada pelo
órgão colegiado; a participação do Senado no estabelecimento
de alíquotas-padrão e alíquotas específicas; bem como o trata-
mento de benefícios fiscais. Ricardo de Souza demonstrou os
prejuízos aos cofres do Estado caso a proposta de Reforma Tri-
butária seja aprovada na forma apresentada. Também comentou
a possibilidade de concessão, pela Receita Federal, de benefícios
fiscais, mediante instrução normativa que trate de regimes adua-
neiros especiais; a transição do ICMS atual até o 7° ano subseqüente
à promulgação da emenda constitucional; a redução gradual de
alíquotas até atingirem 2/o (dois por cento); e a redução ou o
aumento de ICMS para mercadorias e serviços definidos em lei
complementar, por meio de lei estadual. Quanto ao novo siste-
ma de repartição de receitas tributárias, foram vistos a forma de
participação dos municípios no ICMS, os percentuais de arreca-
dação no Imposto de Renda, no IPI e no IVA-F. Quanto à tribu-
tação no destino, o Governo de Minas sugere que a fiscalização
da arrecadação se mantenha na origem. Exemplificando: na ope-
ração de venda de eletrodoméstico para o Rio de Janeiro, o ICMS
poderia ser arrecadado na saída do produto, em Minas, sob a
fiscalização do Estado. Depois as operações que o Rio de Janei-
ro tivesse arrecadado em favor de Minas seriam compensadas
por meio da Câmara de Compensação - que poderá ser criada
por lei complementar. "As assembléias perdem a prerrogativa de
definir as aliquotas, que são um aspecto essencial de qualquer
tributo. A própria instituição do tributo deixaria de ser prerro-
gativa dos Legislativos estaduais. Essa é uma nítida anomalia,
uma violação da autonomia federativa, retirando-se das assem-
bléias o poder que hoje têm", ressaltou Ricardo de Souza. Cabe-
ria aos Legislativos dos estados apenas aumentar ou reduzir
alíquotas em alguns casos. E isso apenas depois que lei comple-
mentar definisse quais produtos e serviços seriam passíveis de
terem alíquotas alteradas em nível estadual. O Assessor da SEF
avalia que a proposta do Governo Federal não acaba com o risco

• 17 .
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de guerra fiscal entre os estados da Federação. Isso porque ca-
berá ao Colegiado dos Estados a regulamentação única dos be-
nefícios fiscais, mas não está vedada a concessão de incentivos
via orçamento estadual. "Ainda se vislumbra a possibilidade de
guerra fiscal, principalmente na transição do modelo de cobran-
ça na origem para o modelo de cobrança no destino", analisou
Ricardo de Souza. Ele também apontou como lacuna da propos-
ta em tramitação no Congresso o fato de ela não tratar do
diferimento - que historicamente não tem sido considerado be-
nefício fiscal, mas técnica de tributação que apenas adia o mo-
mento em que deverá ser recolhido o imposto referente a deter-
minada operação. "No entanto, quando o diferimento é utiliza-
do sobre a importação de produtos, pode-se ter, na prática, ca-
racterísticas típicas de benefício fiscal, o que não foi considera-
do na proposta do governo", avaliou em entrevista à imprensa.
Dessa forma, abre-se a possibilidade de guerra fiscal no tocante
ao ICMS que incidirá na importação de produtos.

Complementarmente, Sarah Costa Felix Teixeira avaliou o FNDR
e o FER, bem como os critérios de rateio desses fundos, a
extinção do salário-educação a partir do 2° ano da promulga-
ção da emenda constitucional, a definição de limites e mecanis-
mos de ajustes da carga tributária, a dispensa que os estados e
municípios mantenham fundo de combate à pobreza e a manu-
tenção do recurso do Pasep para financiamento do seguro-de-
semprego, entre outros assuntos correlatos. A convidada evi-
denciou que alguns ajustes necessitam ser feitos na atual pro-
posta de Reforma Tributária, uma vez que alguns municípios
recebem um valor muito pequeno e tal quantia não permite in-
vestimento adequado. Ela teceu importantes considerações so-
bre o crédito relacionado às aquisições de ativo permanente.
Considerações adicionais foram efetuadas em relação ao ITCD e
à arrecadação de royalties.

O Presidente da Comissão Especial, Deputado Sebastião Helvécio
(PDT), disse que os deputados querem conhecer em profundidade
a repercussão da proposta de Reforma Tributária. "Ela muda a vida
dos cidadãos e agride a simetria federativa do Brasil. E importante
a Assembléia de Minas mobilizar não apenas as representações

• 18 .
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políticas e empresariais, mas também a sociedade. Queremos
formatar uma proposta dos Legislativos estaduais com relação à
Reforma Tributária do Brasil", avaliou o parlamentar.

0 Deputado Antônio Júlio (PMDB) reforçou as preocupações
do presidente da Comissão, destacando que não haverá sucesso
em uma proposta de Reforma Tributária que não observe o pacto
federativo. Ele defendeu que sejam encaminhadas propostas con-
cretas de mudança do texto em tramitação no Congresso. Já o
Deputado Jayro Lessa (DEM) indagou de Ricardo de Souza e da
Assessora Técnica Sara Costa Félix Teixeira, também da SEF, se a
proposta do Governo Federal realmente reduz impostos e
alíquotas. Em resposta, a técnica informou que há, de fato, sim-
plificação dos tributos, mas avaliou que não houve a pretensão
de reduzir a carga tributária.

2.2. Câmara dos Deputados
Na reunião do dia 8/5/2008, o Deputado federal Virgílio Gui-

marães acrescentou que a Reforma Tributária é um imperativo
nacional, fundamental para impulsionar o desenvolvimento bra-
sileiro, bem como para validar as justiças fiscal e social. Sua ex-
posição ressaltou os pontos que considera mais importantes para
Minas Gerais. Declarou que a Constituinte cidadã avançou na ques-
tão tributária no que se refere à repartição tributária, mas que
não houve reforma em se tratando do modelo do sistema tributá-
rio vigente. Houve descontrole, que resultou em um descontrole
previdenciário forte. Iniciou-se a guerra fiscal. Informou sobre o
tratamento dado pela PEC ao ICMS, bem como a transição do cri-
tério de origem para destino, que, assim, acaba com a guerra fis-
cal, além de efetuar compensação pelo fim dos incentivos fiscais
por meio do FNDR. Teceu comentários sobre o ICMS, o IVA federal,
o PIS, o Cofins, o Cide-combustíveis, o salário-educação, a CPMF e
o Sistema S. Acrescentou que, para o desenvolvimento da econo-
mia, o governo tem de ter coragem de desonerar a folha de paga-
mento, para permitir o crescimento do investimento, e que, para
haver justiça tributária, há de haver simplificação para todos. Adi-
cionou que o Brasil tem tudo para fazer a reforma e que, neste
momento, há um consenso, além de termos 12 anos de discussão
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acumulada sobre a Reforma Tributária. Uma das mudanças na re-
forma destacadas por Virgílio Guimarães foi a unificação das
alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), que atualmente são diferentes em cada estado. O ICMS
seria transformado no Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que
teria uma alíquota nacional de 18%. No sistema atual, o ICMS é
repartido entre origem e destino de cada produto, mas com larga
vantagem para a origem. Com o IVA, essa regra seria invertida,
com o percentual maior sendo arrecadado pelo estado de desti-
no. Virgílio defendeu uma divisão na faixa de 4 v/o para a origem e
14/o para o destino. Mas o parlamentar enfatizou que a mudança
tem que ser gradual, para que os estados que concentram a maior
parte da produção brasileira, principalmente São Paulo, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul, não sofram prejuízos grandes de uma
só vez. Ele também defendeu medidas compensatórias, de modo
que as perdas sejam minimizadas por meio de fundos federais de
compensação. Para Virgílio, a Reforma Tributária acabaria com a
guerra fiscal.

O Deputado Sebastião Helvécio (PDT) evidenciou o crescimento
da carga tributária, que, de 14/o em 1947, primeira vez em que foi
medida, passou para 37/o nos dias de hoje. Ele também perguntou
se os fundos de compensação ou equalização - utilizados entre os
países da União Européia - não seriam mecanismos a serem copiados
na Reforma Tributária brasileira. Em resposta, Virgílio Guimarães
apoiou a idéia de fundos compensatórios e disse: "Não se pode
desestimular quem produz. Os estados produtores devem ser remu-
nerados. O Brasil precisa ter a fome de crescer". Lembrou ainda que
uma reforma brusca poderia quebrar vários estados. Citou o caso do
Espírito Santo, que obtém mais de um terço de sua receita da guerra
fiscal e ficaria completamente inviabilizado financeiramente.

O Deputado Antônio Júlio (PMDB) questionou Virgílio Guima-
rães quanto à viabilidade de aprovação da reforma fiscal sem uma
redefinição do pacto federativo. O parlamentar federal respon-
deu que a revisão do pacto seria uma questão muito complexa
para ser tratada neste momento. E avaliou que a própria Reforma
Tributária seria também um passo no sentido de equilibrar o pac-
to federativo.
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2.3. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
Na reunião do dia 14/5/2008, o Deputado Sebastião Helvécio

pediu sugestões concretas para conceituar a não-cumulatividade
dos impostos. "Essa é a maior dificuldade jurídica na apreciação
do ICMS", destacou, lembrando que a falta de definição acaba
levando os conflitos para a Justiça. O contencioso hoje seria de
R$28 bilhões.

O Deputado Antônio Júlio defendeu que a Comissão apresente,
ao final dos trabalhos, propostas concretas de mudança. Para ele,
em Minas há "ganância para tributar e dificuldade para arrecadar'
Somando-se às palavras dos convidados, o Deputado Lafayette de
Andrada (PSDB) destacou a importância da audiência, realizada
para escutar "a voz de quem sofre o problema na pele'

O Presidente do Conselho de Política Tributária da Fiemg, Edvaldo
Almada de Abreu, fez duras críticas ao sistema tributário atual,
classificando-o como anacrônico e complexo e destacando que ele
gera insegurança jurídica e afugenta investimentos. Comentou tam-
bém que o sistema tributário vigente já completou 20 anos e que a
sociedade brasileira espera a concepção de um sistema tributário
mais avançado. Para a Fiemg, o sistema atual tributa de maneira
inadequada o investimento, pois este gera crescimento nacional e
bem-estar social. Defendeu a não-tributação do produto exporta-
do, tendo em vista que os países que participam da pauta de ex-
portação nacional não exportam tributos. Evidenciou o acréscimo
da carga tributária com o passar dos anos e espera a redução dessa
daqui para frente. Esclareceu que um sistema tributário complexo
demais gera insegurança jurídica e passivos não intencionais, além
de afugentar investimentos. Externou a preocupação em dar cabo
da guerra fiscal definitivamente, além de ser necessário que o Go-
verno Federal garanta ao Estado de Minas Gerais uma arrecadação
mínima. Outro ponto a ser avaliado é a constante acumulação de
créditos de ICMS no Estado. Demonstrou ainda preocupação quan-
to à inserção, na Constituição Federal, da expressão "tributação
por dentro" quando o tributo incide sobre o próprio tributo. Ele
classificou esse mecanismo como "não transparente e não peculiar
no mundo dos negócios". Elogiou, por outro lado, a intenção do
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Governo Federal de simplificar o sistema. Finalizou suas considera-
ções solicitando um sistema tributário transparente para a socie-
dade.

2.4. Delegacia Sindical do Unafisco de Belo Horizonte
Também em 14/5/2008 foi ouvido o Sr. Luiz Sérgio Fonseca Soa-

res, Presidente da Delegacia Sindical do Unafisco de Belo Horizonte.
Ele acrescentou que a Reforma Tributária é um tema difícil e comple-
xo, porque envolve interesses conflitantes. A seu ver, não há na
reforma nenhuma preocupação com a justiça fiscal, uma vez que a
única preocupação é centrada na insuficiência de recursos. Também
não há transparência no sistema tributário proposto. Não se preser-
va o princípio da não-surpresa e os contribuintes assalariados paga-
rão todos os impostos, enquanto os empresários apenas efetuarão
repasses. Acrescentou que, no momento em que temos produtores
nacionais expostos a uma competição desleal em relação a produtos
estrangeiros, qualquer aumento de carga tributária se torna uma
fantasia. Disse ainda que a proposta de Reforma Tributária é tímida
e que não se trata de uma verdadeira reforma tributária. Segundo
ele, criou-se, no Brasil, uma tolerância social à sonegação fiscal. Fi-
nalizou buscando simplificações no sistema tributário, além de evi-
tar a destruição da fiscalização como está implantada hoje.

2.5. Sindif isco - Minas Gerais
Ainda em 14/5/2008 foi ouvido o Sr. Matias Bakir, presidente do

Sindifisco-MG. Ele informou que o Sindifisco concorda que a Propos-
ta de Emenda à Constituição n° 233 não é uma reforma tributária,
mas um remendo impróprio. Para ele, uma verdadeira reforma tribu-
tária tem que atender aos princípios da capacidade contributiva, da
suficiência e da igualdade tributária, e a presente proposta de refor-
ma não resiste a essas discussões. As funções básicas do sistema
tributário são o provimento de recursos, a indução ao desenvolvi-
mento econômico e a redução das desigualdades sociais. Matias
Bakir reforçou a elevação da carga tributária, de 1950 a 2006.
Enfatizou o contencioso tributário, que, em Minas Gerais, chega a
R$28 bilhões e disse que o Estado não consegue converter em recei-
ta 1,8°/o do seu crédito tributário. E necessário fortalecer o sistema
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de fiscalização, bem como todo o aparato de controle fiscal. Apre-
sentou várias sugestões e externou sua preocupação com o princí-
pio federativo, acrescentando que este é um questionamento muito
forte. Declarou que esse princípio está sendo ferido de morte.

2.6. Siamig-Sindaçúcar
Em 14/5/2008 também foi ouvido o Sr. Luciano Rogério de Cas-

tro, Superintendente do Siamig-Sindaçúcar. Ele enfatizou uma posi-
ção setorial, demonstrando preocupação com a elevada carga tribu-
tária. Declarou ainda que a concorrência predatória prejudica o setor.
Luciano de Castro entende também que a alíquota a ser fixada para
a cobrança de impostos do etanol tem de estar, no mínimo, em um
patamar igual ou inferior à menor alíquota dos combustíveis fósseis.

O Sr. José Eustáquio Passarirti de Resende, Advogado do Siamig-
Sindaçúcar, acrescentou que a Proposta de Emenda Constitucio-
nal não possui a complexidade ou a profundidade necessárias para
mudar o Sistema Tributário Nacional. Defendeu o detalhamento e
a pormenorização das diversas incidências. Evidenciou que essa
reforma apresenta maior carga tributária, sistemas mais comple-
xos e confusão de conceitos. Assim sendo, a reforma é um ajuste
superficial, que não passa pelos problemas crônicos e não promo-
ve desenvolvimento. Para ele, o Brasil caminha na contramão, fa-
zendo concentração de renda, redução da base contributiva e
aumento de arrecadação para determinados setores. Lembrou ain-
da outros pontos problemáticos: como se dará a aplicação do prin-
cípio do destino na cobrança do ICMS e o período de transição de
sete anos para implantação do novo ICMS? "Parece que, na refor-
ma, o contribuinte é um mero detalhe", concluiu Passarini. De-
fendeu a inserção do contribuinte na discussão e a correção dos
erros do passado.

2.7. Associação Nacional dos Municípios Produtores -
Anamup

Em 21/5/2008, foi ouvida a Sra. Terezinha Sperandio, que fez
diversas considerações sobre o VAF. Ela esclareceu que há um con-
senso em torno da desconstitucionalização do parágrafo único do
art. 158, mas que também está havendo um ajuste paralelo, em
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forma de acordo, em que lei complementar determinará a nova par-
tilha do ICMS. A Anamup entende que o conceito de valor agrega-
do fiscal é, sem dúvida, um critério justo de distribuição de recur-
sos. Várias planilhas foram apresentadas. Terezinha Sperandio apre-
sentou as propostas da entidade a respeito dos critérios de distri-
buição do ICMS, elaboradas para se contraporem ao modelo defen-
dido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A Anamup
representa os municípios com maior movimentação econômica e
luta pela manutenção da autonomia municipalista e pelo respeito
às normas constitucionais.

2.8. Associação Mineira de Municípios — AMM
Também em 21/5/2008 foi ouvida a Sra. Adriana Giroletti, As-

sessora Jurídica da Associação Mineira de Municípios. Ela questio-
na a não-compreensão do texto da própria reforma, gerando fragi-
lidade e insegurança jurídica para os municípios e para os estados.
Teceu comentários sobre o ICMS, o IVF e o ISSON. Além disso, de-
fendeu a redução da carga tributária para o consumidor. Acrescen-
tou que a proposta do Fundo de Equalização de Receitas como
meio de compensação do ICMS é obscura e incerta. Defendeu o
pacto federativo e solicitou mais receita para os municípios. Adriana
Giroletti disse também que a entidade defende que os municípios
ganhem representação no Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz) em função do poder que este órgão deverá ganhar com a
Reforma Tributária.

O Presidente da Comissão Especial, Deputado Sebastião Helvécio
(PDT), disse considerar que a Reforma Tributária, por restringir a
autonomia de estados e municípios para gerirem suas próprias re-
ceitas, contraria ao menos dois artigos da Constituição: o art. 1°,
que define o Brasil como uma República Federativa; e o art. 60, §
4°, que proíbe deliberação sobre emenda que procure abolir o prin-
cípio federativo. "Se estados e municípios não puderem legislar
sobre questão tributária, o princípio federativo estará em cheque",
afirmou. Ele acrescentou que o tema será discutido na XII Confe-
rência dos Legislativos Estaduais, em Fortaleza, nos dias 28 e 29
de maio, e que já há posição definida do Colegiado dos Presidentes
das Assembléias Legislativas: resistir à perda de autonomia. Acres-
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centou ainda que tudo aquilo que será remetido à lei complementar
cria insegurança para a elaboração e a votação da própria reforma.

2.9. Associação dos Municípios Mineradores de Minas
Gerais - Amig

Ainda em 21/5/2008 foi ouvida a Sra. Roseane Seabra, Consul-
tora Tributária da Amig. Ela evidenciou a ruptura parcial do pacto
federativo. Também evidenciou a elevação, ao longo dos tempos,
da carga tributária. Teceu considerações sobre o ICMS, de bens e
serviços, sobre o VAF e sobre a preservação da autonomia das
casas legislativas estaduais. Comentou as atuais políticas públi-
cas municipais e reforçou o nascimento, com vícios constitucio-
nais, da Proposta de Emenda à Constituição n° 233. "Se a pro-
posta do Governo Federal for promulgada como está, haverá
questionamentos jurídicos gravíssimos", afirmou Roseane Seabra.
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III - CONCLUSÕES

As palestras, os estudos e os debates realizados no decorrer dos
trabalhos desta Comissão permitiram uma visão geral sobre a Re-
forma Tributária no nível federal, além de evidenciar muitas difi-
culdades da proposição do novo modelo tributário.

Ficou também esclarecida a repercussão que a proposição po-
derá causar em todo o território nacional, bem como a inseguran-
ça jurídica criada em função de muitas providências a serem defi-
nidas em lei complementar, medidas que não estão objetivadas
ou delineadas, além de perda de prerrogativas dos deputados es-
taduais.
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IV - RECOMENDAÇÕES

A partir do exposto na presente publicação e de outras informa-
ções obtidas no decorrer dos trabalhos, a Comissão recomenda o
envio de cópias deste trabalho para:

• todos os membros da Comissão da Reforma Tributária do
Congresso Nacional na Câmara dos Deputados;
• todos os presidentes de assembléias legislativas do País;
• toda a bancada mineira na Câmara dos Deputados; e
• todos os membros do Senado Federal, com as observações
e recomendações que se seguem:

1. A PEC 233, de 2008, agride a simetria federativa do Brasil
JUSTIFICATIVA: Nos termos do art. 60, § 4°, da Constituição da
República, deliberação sobre emenda que procure abolir o prin-
cípio federativo é proibida, por se tratar de cláusula pétrea.
Entre as limitações ao poder de reforma da Constituição Federal
estão os direitos inerentes ao exercício da democracia repre-
sentativa. Nas palavras de Gilmar Peneira Mendes, essas cláusu-
las representam um esforço do constituinte para assegurar a
integridade da Constituição, evitando a destruição, o enfraque-
cimento ou ato que implique profunda mudança de identidade,
evitando assim que o constituinte derivado suspenda ou mes-
mo suprima a própria Constituição. Essas cláusulas incidem
diretamente sobre o poder de reforma conferido ao Poder
Legislativo da União, inibindo-o. Não há, pois, como coibir o
exercício da democracia representativa dos deputados estadu-
ais no que tange a tributos estaduais. A Reforma Tributária
está, portanto, ligada à revisão do pacto federativo.

II. Ausência de questões municipais no texto da PEC 233
JUSTIFICATIVA: O município também é um ente da Federa-
ção que deve ser chamado a participar da discussão. Esse
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ente da Federação necessita de mais receita para
implementar suas políticas públicas. Deve gerenciar suas
próprias receitas e não ter sua autonomia restringida pela
Reforma Tributária. A Associação Mineira de Municípios -
AMM - defende, inclusive, que os municípios ganhem re-
presentação no Conselho Nacional de Política Fazendária
- Confaz - em função do poder que este órgão ganhará
com a Reforma Tributária.

til. Lei complementar gera insegurança jurídica
JUSTIFICATIVA: Vários pontos da Reforma Tributária re-
metem à regulamentação posterior, por meio de lei com-
plementar. No entanto, a forma como isso será feito não
está clara nem expressa. A ausência de informações (ba-
ses de cálculo, atíquotas ou mesmo fato gerador, entre
outros procedimentos) cria insegurança no empresariado
e nos estados e municípios, uma vez que a expectativa
poderá ser a perda de receita. Tudo aquilo que se remete-
rá à lei complementar cria insegurança, não só para a ela-
boração da proposição de lei como para a votação da pró-
pria Reforma Tributária. O detalhamento mais completo
da proposição é desejável por todos os atores envolvidos
na Reforma Tributária.

IV. Novo IVA-F fica para o Congresso Nacional, o ICMS fiça
para os estados

JUSTIFICATIVA: A perda de prerrogativas estaduais é ponto de
preocupação, pois há uma vasta experiência, por parte de to-
dos os estados, em relação à funcionalidade e à operacionalização
dos tributos estaduais. E desejável que a competência para o
novo IVA-F seja do Congresso Nacional, mas a competência
para o atual ICMS deve permanecer com o estado, com modifi-
cações via legislação estadual.
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V. Falta de discussão mais abrangente sobre a Reforma
Tributária

JUSTIFICATIVA: A ausência de uma discussão mais abrangente
sobre o conteúdo da Reforma Tributária pode aumentar o
receio dos atores em relação às mudanças propostas. Essa
permitiria um maior detalhamento em relação aos assuntos
ligados à lei complementar, que tratará sobre normais gerais
dos tributos envolvidos, da instituição destes e da substi-
tuição das atuais leis ordinárias estaduais, bem como da
atualização em relação às Leis Complementares Federais n°
24/75 e 87/96. Necessário é envolver mais atores e imprimir
melhor detalhamento ao projeto.

VI. Procedimentos tributários nos níveis federal e estadual
JUSTIFICATIVA: A complexidade do relacionamento entre o
ente federal e o ente estadual, em termos de operacionalização,
deveria permitir que comandos federais fossem validados pe-
los entes estaduais, afiançando assim a autonomia estadual,
garantida pela Constituição da República. Várias questões, tan-
to legais quanto operacionais, serão objeto de discussão en-
tre o ente estadual e o ente federal.

VII. Guerra fiscal
,JUSTIFICATIVA: A novidade na Reforma Tributária é que a
guerra fiscal apenas foi deslocada para o nível do Confaz. A
guerra fiscal não está sendo extinta. Diversas questões ne-
cessitam e têm que ser analisadas. Sugerimos:
1. nulidade dos benefícios fiscais concedidos à revelia do
Confaz. Essa nulidade elimina a necessidade de declaração
prévia da inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma que
instituir benefício fiscal sem ter sido aprovada pelo órgão
colegiado dos estados;
2. uniformização de alíquotas em todo o Brasil, com vali-
dação da decisão pelas assembléias legislativas de cada esta-
do, sob pena de ineficácia;
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3. validação das decisões do Confaz por quatro quintos de
seus integrantes, inclusive das regiões, e não por unanimi-
dade, uma vez que tal unanimidade pode comprometer a
viabilização de políticas fiscais.

VIII. Critério de origem e critério de destino
JUSTIFICATIVA: No novo ICMS, a adoção de um ou de outro
critério poderá trazer desequilíbrios financeiros para o esta-
do. A bem da verdade, o critério nunca é de origem pura,
nem puro em relação ao destino. O contexto conduz a um
critério misto. Dessa forma, mais justo seria modificar a
alíquota interestadual de 2% (dois por cento) para 4% (qua-
tro por cento), além de reduzir o prazo de transição para o
novo ICMS de 7 (sete) para 5 (cinco) anos, estabelecendo
assim um critério mais equilibrado e justo de repartição de
receitas para o estado de origem.

IX. Financiamento da seguridade social
JUSTIFICATIVA: Muito se cogita se o percentual de 38,8%
(trinta e oito vírgula oito por cento) será suficiente para
cumprir as obrigações com a Previdência. Na realidade são
38,8% dos 50,3% (cinqüenta vírgula três por cento) da arre-
cadação do Imposto de Renda, do Imposto sobre Produtos
Industrializados e do IVA-F. O que se pretende é a garantia
do recebimento dos 38,8% para fazer face às obrigações com
a Previdência.

X. Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional -FNDR
JUSTIFICATIVA: A idéia é beneficiar mais quem tem menos,
fazendo vinculação, dessa forma, ao índice de Desenvolvi-
mento Humano - IDH. Mantém-se o critério das regiões e
acrescenta-se o critério do IDH para a redistribuição de valo-
res para aqueles municípios que estejam abaixo da média do
IDH em cada estado. A decisão seria implementada por meio
de lei estadual.
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XI. Fundo de Egualização Regional - FER
JUSTIFICATIVA: A sugestão é que seja criado um texto que
garanta o recebimento, em vez de se transferir a responsabi-
lidade para lei complementar, além de permitir que a dedu-
ção seja automática, e também instituir o conceito de perda,
conforme encaminhado em nossa Proposta de Emenda à Cons-
tituição n° 233, de 2008, que integra o Anexo: propõe-se
ajuste do percentual de 1,8% destinado ao FER para 6,5%. A
proposta mantém a distribuição, pela União aos estados e
Distrito Federal, dos valores correspondentes ao FPEX, Lei
Kandir e auxílios financeiros para fomento às exportações,
por meio da vinculação de recursos prevista no art. 159, II,
"e", da Constituição. Também impede a perda pelos estados
dos repasses relativos aos Fundos de Participação, de Desen-
volvimento Regional e de Equalização de Receitas caso haja
um crescimento maior do IR em relação ao crescimento do
somatório das receitas do IPI e do IVA federal. A proposta
mantém a proporção dos valores que os estados e os municí-
pios recebem rio modelo atual. Assegura ainda, no texto cons-
titucional, a distribuição efetiva do FER na proporção das
perdas verificadas em razão da alteração do ICMS.

XII. Subsidiariedade
JUSTIFICATIVA: Como sugestão da Associação Nacional dos
Municípios Produtores - Anamup -, todo município que ti-
vesse todas as políticas públicas e promovesse qualidade de
vida à população manteria 75% do valor adicionado previsto
no art. 158. A Anamup entende que o conceito de valor agre-
gado fiscal é, sem dúvida, um critério justo dentro da distri-
buição, por premiar exatamente os municípios que se esfor-
çam para se desenvolver economicamente. Além de manter
esse percentual, o município receberia 25/o dos fundos do
ICMS. A questão será disciplinada por lei complementar.
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XIII. Não-cumulatividade do ICMS
JUSTIFICATIVA: Deve ser mantida a atual regra de não-
cumulatividade do ICMS, impossibilitando a utilização de cré-
ditos relativos às aquisições de mercadorias isentas ou não
tributadas e a utilização de créditos relativos às operações
tributadas quando as saídas das mercadorias forem isentas
ou não tributadas. Adicionalmente, o crédito tributário so-
mente deve ser admitido quando a mercadoria for inerente à
atividade comercial.

XIV. Presidência do Confaz
JUSTIFICATIVA: Deve ser eleita pelo próprio colegiado, sem
presidência do Governo Federal.

XV. Iniciativa da legislação no ICMS
JUSTIFICATIVA: A iniciativa da lei complementar de que tra-
ta o art. 155-A deve ser exclusivamente de:
1. um terço dos membros do Senado Federal, desde que
haja representantes de metade dos estados de cada região
do País;
2. um terço dos governadores de estado e do Distrito Fe-
deral ou das assembléias legislativas, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria absoluta de seus membros, desde
que estejam representados, em ambos os casos, metade dos
estados de todas as regiões do Pais.

XVI. Crédito relativo ao ativo permanente
JUSTIFICATIVA: Propõe-se melhor escalonamento do prazo
para apropriação de créditos relativos à aquisição de ativo
permanente, mantendo o prazo de 12 meses a partir do
100 ano. A medida alivia o impacto financeiro dos estados
para a absorção dos créditos.
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XVII. Diferimento
JUSTIFICATIVA: A utilização do diferimento como mecanis-
mo de guerra fiscal no que se refere às importações deve ser
impedida. Assim, para concessão de diferimento, haveria a
necessidade de aprovação do órgão colegiado responsável,
conforme previsto no substitutivo anexo.

XVIII. Concessão de benefício por meio de instrução
normativa da Secretaria da Receita Federal:

JUSTIFICATIVA: No que se refere aos regimes aduaneiros es-
peciais, a PEC introduzia a possibilidade de a União conceder
benefícios fiscais do ICMS sem a prévia aquiescência dos es-
tados ou mesmo sem alguma forma de compensação a eles,
caracterizando notória e indesejável violação à autonomia fi-
nanceira das unidades da Federação. Como os regimes adua-
neiros especiais são definidos por instrução normativa da Re-
ceita Federal do Brasil, indiretamente esta teria o poder de
desonerar do ICMS as operações e serviços que forem alcan-
çados pelo regime aduaneiro. Assim, propomos a supressão
da citada possibilidade.

XIX. Inclusão do princípio da anterioridade no IVA-F
JUSTIFICATIVA: Para conhecimento prévio dos contribuintes
e maior transparência, deve o IVA-F ser submetido também
ao princípio da anterioridade, além do princípio da noventena.

XX. Royalties
JUSTIFICATIVA: Garantir aos estados e municípios produto-
res a devida compensação financeira sobre a extração de seus
recursos minerais e hídricos.
Propõe-se a revisão da Compensação Financeira pela Explo-
ração de Recursos Minerais - Cfem - de forma a permitir que
os percentuais e os valores adotados para o seu cálculo asse-
gurem, independentemente do recurso natural, a equivalen-
te compensação pela exploração.
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O quadro seguinte sintetiza as modificações propostas na
Cfem:

Itens alterados	Situação atual	 Situação proposta

0,2% pedras preciosas,	51% - sem distinção
coradas, lapidáveis,	 do recurso natural
carbonados e metais nobres,
1% ouro;
2%	íerro, fertilizante, carvao
e demais substâncias,
3% - minério de alurniriio,
manganês, sal-gema (' potássio.

Faturaniento Faturamento liquido Faturamento bruto
resultante da saída
do produto mineral,

Fiscalização
	Governo Federal

	
União, estados e

e cobrança
	 Distrito Federal

C rilerios de	12% - Governo Federal;	10% - para a
dl si [II) III Ç IO
	

23% - Governo Estadual,	União;
vertical da receita	65% - Governo Municipal

	
45% - para o

gerada	 estado produtor;
45% - parao
município produtor

Permite, ainda, o compartilhamento da fiscalização e da co-
brança da receita relativa à compensação financeira. Assim,
evita que apenas a União arque com os custos dessa atividade
e facilita a efetivação dessa receita pelos entes envolvidos.

Também fixa, provisoriamente, até a edição da lei:

- a base de incidência para os recursos hídricos e minerais,
semelhante à adotada para a exploração de petróleo;

- o percentual devido pela exploração de recursos minerais; e

- o critério de distribuição da compensação devida pela ex-
ploração de recursos minerais, equivalente ao utilizado para
distribuição da compensação pela exploração de recursos
hídricos e aproximado do adotado para a distribuição da
compensação pela exploração de petróleo.
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XXI. Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de
Bens e Direitos - ITCD

JUSTIFICATIVA: Sobre o ITCD, o substitutivo anexo tem por
objetivos:
a) possibilitar a adoção de alíquotas progressivas em função
do valor do patrimônio transmitido, e não da capacidade
econômica do beneficiário da transmissão, como atualmente
admite a jurisprudência, tornando difícil ou impossível a
operacionalização da progressividade pelas administrações
tributárias;
b) possibilitar a utilização de alíquotas diferenciadas con-
forme o tipo de transmissão, seja causa mortis, seja doação;
c) manter a competência do Senado Federal de fixar a alíquota
máxima.

XXII. Penalidade para o agente público da União
JUSTIFICATIVA: Penalidades para os agentes públicos da
União, com aplicação de multas, suspensão dos direitos polí-
ticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e
ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

XXIII. PIS e Pasep
JUSTIFICATIVA: A emenda visa permitir que os recursos do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - Pasep -
sejam aplicados diretamente pelos estados e municípios. Além
disso, propõe corrigir uma injustiça na cobrança do Progra-
ma de Integração Social - PIS - e do Pasep das administra-
ções públicas. Essas contribuições visam financiar o paga-
mento do seguro-desemprego, por meio do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador - FAT -, aos trabalhadores demitidos e sua
requalificação profissional.
Como os servidores públicos dispõem de estabilidade, não
são beneficiados por programas de treinamento, a exemplo
do Plano de Qualificação Profissional - Planfor. Com a emen-
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da, cada uma das esferas de governo passaria a reter e apli-
car, nas funções citadas, o Pasep por elas devido.

XXIV. Não-utilização de medida provisória para o IVA-F
JUSTIFICATIVA: Que a instituição ou majoração do tributo
seja efetuada por meio de rei, observando os princípios da
anterioridade e da noventena.

Saia das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Presidente
Relator
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V - ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 233, DE 2008

Altera o Sistema Tributário Nacio-
nal e dá outras providências.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
Art. 10 - Os artigos seguintes da Constituição Federal passam a

vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 20 - ( ... )
§ 1 - E assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta
da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, pla-
taforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva,
ou compensação financeira por essa exploração, em percentuais de
cobrança e de distribuição idênticos.

(...)
§ 30 - Compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,

bem como aos órgãos da administração direta da União, a fiscaliza-
ção e a cobrança da receita a que se refere o § 10, podendo, medi-
ante convênio, instituírem fiscalização e cobrança unificadas." (NR)

"Art.34 -
(...)
V-(...)
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c) retiver parcela do produto da arrecadação do imposto previs-
to no art. 155-A, devida a outra unidade da Federação;

( ... )"(NR)
"Art. 36	(...)
V - no caso do art. 34, V, "c", de solicitação do Poder Executivo

de qualquer Estado ou do Distrito Federal." (NR)
"Art. 61 -
§ 30 - A iniciativa de lei complementar de que trata o art. 155-

A cabe exclusivamente:
1 - a um terço dos membros do Senado Federal, desde que

haja representantes de metade dos Estados de cada Região do
País;

II - a um terço dos Governadores de Estado e Distrito Federal ou
das Assembléias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros, desde que estejam representa-
dos, em ambos os casos, por metade dos Estados de todas as Regi-
ões do Pais." (NR)

"Art. 62 - ( ... )
§ 2 0 - Medida provisória que implique instituição ou majoração

de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, 1, II, IV, V, VIII, e
154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se
houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi
editada." (NR)

"Art. 105
III -
d) contrariar a lei complementar ou a regulamentação relativas

ao imposto a que se refere o art. 155-A, negar-lhes vigência ou
lhes der interpretação divergente da que lhes tenha atribuído ou-
tro tribunal. " (NR)

"Art. 114. (...)
VIU - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas

rio art. 195, 1 e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sen-
tenças que proferir; " (NR)

"Art. 146 -
(...)
III -(...)
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d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive re-
gimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos
nos arts. 153, 1V e VIII; 155-A; 156, III e das contribuições previs-
tas no art. 195, I;"(NR)

"Art. 150 - (...)

§ 1° - A vedação do inciso III, "b" não se aplica aos tributos
previstos nos arts. 148, 1; 153, 1, II, IV, V e VIII; 154, II e 155-A; e
a vedação do inciso III, "c" não se aplica aos tributos previstos nos
arts. 148, 1; 153, 1, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de
cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III e 156, 1.

§ 6° - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a im-
postos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusiva-
mente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo
ou contribuição, ressalvado o disposto no art. 155-A, § 4°, I."(NR)

"Art. 151 - ( ... )
Parágrafo único - A vedação do inciso III aplica-se aos tratados

internacionais aprovados na forma do art. 49, 1." (NR)
"Art.153 - ( ... )
VIII - operações com bens e prestações de serviços, ainda que as

operações e prestações se iniciem no exterior.
(...)
§ 20
III - poderá ter adicionais de alíquota por setor de atividade

econômica.
(...)
§ 6° - O imposto previsto no inciso VIII:
1 - será não-cumulativo, nos termos da lei;
II - relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota

zero, isenção, não-incidência, imunidade, não implicará crédito para
compensação com o montante devido nas operações ou prestações
seguintes, salvo determinação em contrário na lei;
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III - incidirá nas importações, a qualquer título;
TV - não incidirá nas exportações, garantida a manutenção e o

aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores;

V - integrará sua própria base de cálculo.
§7 1 - Relativamente ao imposto previsto no inciso VIII, consi-

dera-se prestação de serviço toda e qualquer operação que não
constitua circulação ou transmissão de bens.

§ 8° - A arrecadação do imposto previsto no inciso VIII não
poderá superar 2/3 (dois terços) da sorna da arrecadação dos im-
postos previstos nos artigos 155-A e 156, III.

§ 9° Se a arrecadação do imposto previsto no inciso VIII
superar o limite previsto no § 8° deverá ser reduzida no ano se-
guinte." (NR)

Seco 1V-A - DO IMPOSTO DE COMPETÊNCIA CONJUN-
TA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

"Art. 155
§1 0 - (...)
IV - será progressivo em função do valor dos bens e direitos

transmitidos, poderá ter alíquotas diferenciadas conforme o tipo
de transmissão e terá sua alíquota máxima fixada pelo Senado Fe-
deral.	(NR)

"Art. 155-A - Compete conjuntamente aos Estados e ao Distrito
Federal, mediante lei complementar, a instituição de imposto so-
bre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior.

§ 1° - O imposto previsto neste artigo:
1 - será não-cumulativo, nos termos da lei complementar, de

modo que o imposto relativo às aquisições de bens móveis:
a) implicará crédito para compensação com o montante devido

nas operações e prestações sujeitas à incidência do imposto so-
mente quando intrinsecamente relacionados com a produção ou a
comercialização dos bens e serviços;
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b) não implicará crédito quando aplicados na construção, reparo
ou ampliação de imóveis."

II - relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota
zero, isenção, não-incidência e imunidade:

a) não implicará crédito para compensação com o montante de-
vido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações ante-
riores, salvo determinação em contrário na lei;

III - incidirá também sobre:
a) as importações de bem, mercadoria ou serviço, por pessoa

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do im-
posto, qualquer que seja a finalidade, cabendo o imposto ao Esta-
do de destino da mercadoria, bem ou serviço, nos termos da lei
complementar;

b) o valor total da operação ou prestação, quando as mercado-
rias forem fornecidas ou os serviços forem prestados de forma
conexa, adicionada ou conjunta, com serviços não compreendi-
dos na competência tributária dos Municípios;

c) o serviço de transporte ou navegação aérea, marítima ou flu-
vial, de passageiros, mercadorias ou pessoas;

d) as facilidades, serviços adicionais e postais de comunicação, a
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

e) a entrega ou recepção de bens de natureza incorpórea, como
software;

f) sobre as transferências interestaduais de mercadorias e bens
entre estabelecimentos de mesma titularidade;

g) o negócio jurídico oneroso vinculado a circulação de bem móvel
ou mercadoria, inclusive prestação de serviço que não se enquadre na
hipótese prevista no artigo 156, inciso III, desta Constituição;

IV - não incidirá sobre:
a) as exportações de mercadorias ou serviços, garantida a manu-

tenção e o aproveitamento do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores;

b) o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 50;
c) as prestações de serviço de comunicação nas modalidades de ra-

diodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;
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V - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do
imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, rea-
lizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à indus-
trialização ou à comercialização, configurar fato gerador dos dois
impostos.

§ 20 - As aliquotas do imposto serão definidas da seguinte for-
ma:

1 - resolução do Senado Federal, de iniciativa de um terço dos
Senadores ou de um terço dos Governadores, aprovada por três
quintos de seus membros, estabelecerá as alíquotas do imposto,
definindo também a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses
não sujeitas a outra alíquota;

II - o órgão coleqiado de que trata o § 7° promoverá o
enquadramento das mercadorias, bens e serviços nas alíquotas
estabelecidas na forma do inciso 1;

III - o órgão de que trata o § 7° poderá reduzir e restabele-
cer a alíquota aplicável a determinada mercadoria ou órgão ou
serviço, observadas as alíquotas do inciso 1, hipótese em que
não se aplicará o disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso III do
art. 150;

IV - as alíquotas das mercadorias e serviços poderão ser diferen-
ciadas em função de quantidade e de tipo de consumo;

V - a lei complementar definirá as mercadorias e serviços que
poderão ter sua aliquota aumentada ou reduzida por lei estadual,
bem como os limites e condições para essas alterações, não se apli-
cando nesse caso o disposto nos incisos 1 a III.

§ 30 - Relativamente a operações e prestações interestaduais,
nos termos de lei complementar:

1 - o imposto pertencerá ao Estado de destino da mercadoria ou
serviço, salvo em relação à parcela de que trata o inciso II;

II - a parcela do imposto equivalente à incidência de 4% (quatro
por cento) sobre o valor da base de cálculo do imposto pertencerá
ao Estado de origem da mercadoria ou serviço, salvo nos casos de:

a) operações e prestações sujeitas a uma incidência inferior à
prevista neste inciso, hipótese ria qual o imposto pertencerá inte-
gralmente ao Estado de origem;
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b) operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, hipótese na
qual o imposto pertencerá integralmente ao Estado de destino;

III - poderá ser estabelecida a exigência integral do imposto
pelo Estado de origem, hipótese na qual:

a) o Estado de origem ficará obrigado a transferir o montante
equivalente ao valor do imposto de que trata o inciso 1 ao Estado
de destino, por meio de uma câmara de compensação entre as uni-
dades federadas;

b) poderá ser estabelecida a destinação de um percentual da
arrecadação total do imposto do Estado à câmara de compensação
para liquidar as obrigações do Estado relativas a operações e pres-
tações interestaduais;

c) lei complementar poderá estabelecer, em substituição à câmara
de compensação, outra forma de transferência do montante equiva-
lente ao valor do imposto de que trata o inciso 1 ao Estado de destino.

§ 40 - As isenções ou quaisquer incentivos ou benefícios fiscais,
inclusive diferimento, vinculados ao imposto serão definidos:

1 - pelo órgão de que trata o § 7 0 , desde que uniformes em todo
o território nacional;

II - na lei complementar, para atendimento ao disposto no art.
146, III, "d'

§ 5° - O imposto terá regulamentação única, sendo vedada a
adoção de norma estadual, ressalvadas as hipóteses previstas nes-
te artigo.

§ 6° - Cabe à lei complementar:
1 - definir fatos geradores e contribuintes;
II - definir a base de cálculo, de modo que o próprio imposto a

integre;
III - fixar, inclusive para efeito de sua cobrança e definição do

estabelecimento responsável, o local das operações e prestações;
IV - disciplinar o regime de compensação do imposto;
V - assegurar o aproveitamento do crédito do imposto;
VI - dispor sobre substituição tributária;
VII - dispor sobre regimes especiais ou simplificados de tributa-

ção, inclusive para atendimento ao disposto no art. 146, III, "d";
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VIII - disciplinar o processo administrativo fiscal;
IX - dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão

de que trata o § 70, definindo o regime de aprovação das matérias;
X - dispor sobre as sanções aplicáveis aos Estados e ao Distrito

Federal e seus agentes por descumprimento das normas que disci-
plinam o exercício da competência do imposto, especialmente do
disposto nos § 3 1 a 51;

XI - dispor sobre o processo administrativo de apuração do
descumprimento das normas que disciplinam o exercício da com-
petência do imposto pelos Estados e Distrito Federal e seus agen-
tes, bem como definir órgão que deverá processar e efetuar o jul-
gamento administrativo.

§ 7 0 - Compete a órgão colegiado, presidido por representante
da União, sem direito a voto, e integrado por representante de
cada Estado e do Distrito Federal:

a) editar a regulamentação de que trata o § 5°;
b) autorizar a transação e a concessão de anistia, remissão e

moratória, observado o disposto no art. 150, § 60;
c) estabelecer critérios para a concessão de parcelamento de

débitos fiscais;
d) fixar as formas e os prazos de recolhimento do imposto;
e) estabelecer critérios e procedimentos de controle e fiscaliza-

ção extraterritorial;
f) exercer outras atribuições definidas em lei complementar.
§ 8 1 - O descumprimento das normas que disciplinam o exercí-

cio da competência do imposto sujeitará, na forma e gradação pre-
vistas na lei complementar, a:

1 - no caso dos Estados e do Distrito Federal, multas, retenção
dos recursos oriundos das transferências constitucionais e seqüestro
de receitas;

II - no caso dos agentes públicos da União, dos Estados e do
Distrito Federal, multas, suspensão dos direitos políticos, perda da
função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erá-
rio, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 9° - São nulos a isenção, o benefício e qualquer incentivo
vinculado ao imposto que não tenham sido definidos pelo órgão
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de que trata o § 7°, não se admitindo a argüição de boa-fé pelo
beneficiário." (NR)

"Seção VI - DA REPARTIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECEI-
TAS TRIBUTÁRIAS" (NR)

"Art. 157 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto
da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem." (NR)

"Art. 158 -
Parágrafo único - (...)
1 - três quartos, nos termos de lei complementar;." (NR)
"Art. 159 - A União destinará:
1 - do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os

incisos III, IV e VIII do art. 153:
a) trinta e oito inteiros e oito décimos por cento, ao financia-

mento da seguridade social;
b) seis inteiros e sete décimos por cento, nos termos do art. 239;
c) o percentual definido em lei complementar para:
1. o pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool

combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo,
o financiamento de projetos ambientais relacionados com a indús-
tria do petróleo e do gás, e o financiamento de programas de infra-
estrutura de transportes;

2. o financiamento da educação básica, nos termos do art. 212,
§ 5° e 6°;

II - do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os
incisos III, IV, VII e VIII do art. 153 e dos impostos instituídos nos
termos do inciso 1 do art. 154:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) ao Fundo de Participação dos Municípios:
1. vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento;
2. um por cento, a ser entregue no primeiro decêndio do mês de

dezembro de cada ano;
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c) treze inteiros por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Regional, segundo diretrizes da Política Nacional de Desen-
volvimento Regional, para aplicação em áreas menos desenvolvi-
das do Pais, assegurada a destinação de, no mínimo, noventa e
cinco por cento desses recursos para aplicação nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste;

d) seis inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Equalização
de Receitas, para entrega aos Estados e ao Distrito Federal;

e) seis inteiros e cinco décimos por cento aos Estados e ao Dis-
trito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exporta-
ções para o exterior, sendo que:

1. dois inteiros e quatro décimos por cento relativamente às
exportações para o exterior de produtos industrializados;

2. quatro inteiros e um décimo por cento relativamente às ex-
portações para o exterior de produtos primários e semi-elabora-
dos;

- Para efeito de cálculo das destinações estabelecidas nes-
te artigo, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de ren-
da e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts.
157 e 158, 1.

§ 2° - Para efeito de cálculo das destinações a que se refere o
inciso II do "caput" deste artigo, excluir-se-ão da arrecadação dos
impostos as destinações de que trata o inciso 1 do "caput" deste
artigo.

§ 3° - Do montante de recursos de que tratam os incisos II, "d"
e "e", que cabe a cada Estado, setenta e cinco por cento serão en-
tregues diretamente ao próprio Estado e vinte e cinco por cento
aos respectivos Municípios, observados os critérios a que se refere
o art. 158, parágrafo único.

§ 4 0 - A União entregará vinte e nove por cento ria destinaçào
de que trata o inciso 1, "c", 1, do "caput" deste artigo, a Estados,
Distrito Federal e Municípios, para aplicação em infra-estrutura de
transportes, distribuindo-se, na forma da lei, setenta e cinco por
cento aos Estados e Distrito Federal e vinte e cinco por cento aos
Municípios.
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§ 50 - Os repasses a que se referem as alíneas do inciso II do art.
159 não poderão ser inferiores ao montante resultante da aplica-
ção dos percentuais nelas indicados sobre a arrecadação do impos-
to a que se refere o inciso III do art. 153." (NR)

"Art. 160 -
§ 1° - A vedação prevista neste artigo não impede a União e os

Estados de condicionarem a entrega de recursos;
§ 2° - A vedação prevista neste artigo não impede a União de

efetuar a retenção de transferência na hipótese de que trata o art.
155-A, § 8 0 , 1." (NR)

"Art. 161 -
1 - estabelecer os critérios de repartição das receitas para fins

do disposto no art. 158, parágrafo único, 1;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que tra-

ta o art. 159, II, "a" e "b", especialmente sobre seus critérios de
rateio, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre
Estados e entre Municípios;

(...)
IV - estabelecer normas para a aplicação e distribuição dos re-

cursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, os quais
observarão a seguinte destinação:

a) no mínimo vinte e quatro por cento do total dos recursos
para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;

b) aplicação em programas voltados ao desenvolvimento
econômico e social das áreas menos desenvolvidas do País;

c) transferências a fundos de desenvolvimento dos Estados e do
Distrito Federal, para aplicação em investimentos em infra-estru-
tura e incentivos ao setor produtivo, além de outras finalidades
estabelecidas na lei complementar.

§ 1° - O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das
quotas referentes aos fundos a que alude o inciso II.

§ 2° -- Na aplicação dos recursos de que trata o inciso IV do
"caput" deste artigo, será observado tratamento diferenciado e
favorecido ao semi-árido da Região Nordeste.

§ 3° - No caso das Regiões que contem com organismos regio-
nais, a que se refere o art. 43, § 1 1 , II, os recursos destinados nos
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termos do inciso IV, "a" e "b", do "caput" deste artigo serão aplica-
dos segundo as diretrizes estabelecidas pelos respectivos organis-
mos regionais.

§ 40 - Os recursos recebidos pelos Estados e pelo Distrito Fede-
ral rios termos do inciso IV, "e" do "caput" não serão considerados
na apuração da base de cálculo das vinculações constitucionais."
(N R)

"Art. 167
(...)
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições

sociais de que trata o art. 195, 1 e II, § 8° e 12, e da destinação de
que trata o § 13, 1, do mesmo artigo, para a realização de despesas
distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previ-
dência social de que trata o art. 201.

§ 40 - É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pe-
los impostos a que se referem os arts. 155, 155-A e 156, e dos
recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, II, para a prestação
de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débi-
tos para com esta." (NR)

"Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a socie-
dade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recur-
sos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios, da destinação estabelecida no art.
159, 1, "a", e das seguintes contribuições sociais:

- do empregador, da empresa e da entidade a ela equipara-
da na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer títu-
lo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
em p re g atício;

(...)
§ 11 - É vedada a concessão de remissão ou anistia das contri-

buições sociais de que tratam os incisos 1 e II deste artigo para
débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.

§ 12 - Nos termos de lei, a agroindústria, o produtor rural pes-
soa física ou jurídica, o consórcio simplificado de produtores ru-
rais, a cooperativa de produção rural e a associação desportiva
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podem ficar sujeitos a contribuição sobre a receita, o faturamento
ou o resultado de seus negócios, em substituição à contribuição
de que trata o inciso 1 do "caput", hipótese na qual não se aplica o
disposto no art. 149, § 2 0 , 1.

§ 13 - Lei poderá estabelecer a substituição parcial da contri-
buição incidente na forma do inciso 1 do "caput" deste artigo por
um aumento da alíquota do imposto a que se refere o art. 153,
VIII, hipótese na qual:

1 - percentual do produto da arrecadação do imposto a que se
refere o art. 153, VIII, será destinado ao financiamento da previ-
dência social;

II - os recursos destinados nos termos do inciso 1 não se sujeita-
rão ao disposto no art. 159." (NR)

"Art. 198 - (...)

§ 2° -
(...)
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arre-

cadação dos impostos a que se referem os arts. 155 e 155-A e dos
recursos de que tratam os arts. 157 e 159, II, "a" e "d", deduzidas as
parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos
de que tratam os arts. 158 e 159, II, "b", 1, e "d", e § 3°. "(NR)

"Art. 212 - ( ... )
§ 1° - Para efeito do cálculo previsto neste artigo:
1 - a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados
aos respectivos Municípios, não é considerada receita do governo
que a transferir;

II - são deduzidas da arrecadação dos impostos da União a que
se refere o inciso 1 do art. 159 as destinações de que trata o refe-
rido inciso.

(...)
§ 5° - A educação básica pública terá como fonte adicional de

financiamento a destinação de que trata o art. 159, 1, "c", 2.
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§ 6° - As cotas estaduais e municipais da destinação a que se
refere o § 5° serão distribuídas proporcionalmente ao número de
alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes pú-
blicas de ensino." (NR)

"Art. 239 - A arrecadação decorrente da contribuição das pes-
soas jurídicas de direito público, de que trata a Lei Complementar
n° 8, de 3 de dezembro de 1970, e a destinação estabelecida no art.
159, 1, "b", financiarão, nos termos que a lei dispuser, o programa do
seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3° deste artigo.

(...)
§ 5° - Pertence à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios o produto da arrecadação das contribuições previstas
neste artigo, devida por eles, suas autarquias e pelas fundações
que instituírem e mantiverem, a ser aplicado em ações e serviços
de amparo aos respectivos servidores públicos, inclusive para efei-
to de formação e requalificação profissional e de pagamento de
benefícios previdenciários e assistenciais." (NR)

Art. 2° - Os artigos do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias a seguir enumerados passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 60 - (...)
(...)
II - os Fundos referidos no inciso 1 do "caput" deste artigo serão

constituídos por vinte por cento dos recursos a que se referem os
incisos 1 e III do art. 155; o art. 155-A; os incisos II, III e IV do
"caput" do art. 158; e as alíneas "a", "b", 1, e "d", do inciso II do
"caput" do art. 159, desta Constituição, e distribuídos entre cada
Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos
das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial,
matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de
atuação prioritária estabelecidos nos § 2 0 e 3 0 do art. 211 da
Constituição;

(...)
§ 5° -
1 - no caso dos impostos e transferências constantes do art.

155-A, do inciso IV do "caput" do art. 158 e das alíneas "a", "b", 1,
e "d", dos incisos II do "caput" do art. 159 da Constituição:
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II - no caso dos impostos e transferências constantes nos incisos
1 e III do caput" do art. 155; e dos incisos II e III do "caput" do
art. 158 da Constituição:"(NR)

"Art. 76 -
§ 1° - O disposto no "caput" deste artigo não alterará a base de

cálculo das destinações a que se referem os arts. 153, § 50, 157,
158, 1 e II e 159, 1, "c", 2, e II, da Constituição.

§ 2° - Para efeito do cálculo das deduções de que trata o art.
212, §1°, II, da Constituição, considerar-se-ão, durante a vigência
deste artigo, oitenta por cento da destinação a que se refere o
artigo 159, 1, "c", 2, da Constituição."

Art. 3° - O imposto de que trata o art. 155, II, vigerá até 31 de
dezembro do sétimo ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda e observará as regras estabelecidas nesta Constituição,
anteriores à presente Emenda, bem como o seguinte:

1 - a alíquota do imposto nas operações e prestações interestadu-
ais e nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudes-
te, destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Esta-
do do Espírito Santo, serão, respectivamente, em cada um dos se-
guintes anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:

a) dez por cento e seis por cento, no primeiro ano;
b) nove por cento e seis por cento, no segundo ano;
c) oito por cento e cinco por cento, no terceiro ano;
d) seis por cento e quatro por cento, no quarto ano;
e) quatro por cento e quatro por cento, no quinto ano;
II - lei complementar poderá disciplinar, relativamente às ope-

rações e prestações interestaduais, observada adequação das
alíquotas previstas no inciso 1, a aplicação das regras previstas no
§ 3 0 do art. 155-A;

III - quanto ao direito à apropriação do crédito fiscal relativo a
mercadorias destinadas ao ativo permanente, observado o dispos-
to na Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, e suas
alterações, dar-se-á, a partir de 1° de janeiro de cada um dos se-
guintes anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:

a) em quarenta e quatro meses, no segundo ano;
b) em quarenta meses, no terceiro ano;
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c) em trinta e seis meses, no quarto ano;
d) em trinta e dois meses, no quinto ano;
e) em vinte e oito meses, no sexto ano;
f) em vinte e quatro meses, no sétimo ano;
g) em vinte e dois meses, no oitavo ano;
h) em dezoito meses, no nono ano;
i) em doze meses, no décimo ano.
Parágrafo único - Em relação aos créditos fiscais de que trata o

inciso III do "caput" deste artigo, relativos a mercadorias adquiri-
das em exercícios anteriores, a cada mudança de prazo, a apropria-
ção do crédito passará a ser efetuada à razão do novo prazo esta-
belecido, na forma a ser disciplinada em lei complementar.

Art. 40 - As vedações do art. 150, III, "b" e "c" não se aplicam ao
imposto a que se refere o art. 155-A, até o prazo de dois anos
contados do início da sua exigência.

Parágrafo único - Durante o prazo de que trata o "caput", a
norma que implique majoração do imposto somente produzirá efei-
tos depois de decorridos trinta dias de sua publicação.

Art. 50 - A lei complementar de que trata o art. 155-A, § 60,

definirá forma de destinação dos recursos do Fundo de Equalização
de Receitas, com o objetivo de ressarcir integralmente as perdas de
arrecadação dos Estados e do Distrito Federal decorrentes das alte-
rações introduzidas por esta Emenda.

§ 1° - Considera-se perda a diferença positiva verificada entre o
valor do somatório da arrecadação do imposto de que trata o art.
155, II no ano anterior ao da produção de efeitos das leis comple-
mentares de que trata o art. 155-A, atualizada pelo percentual de
crescimento das receitas da União, e o valor do somatório da arre-
cadação do imposto de que trata o art. 155, II, ou o art. 155-A, a
partir do ano de produção de efeitos das mencionadas leis comple-
mentares.

§ 2° - Em relação ao imposto de que trata o art. 155-A, não
serão consideradas reduções de arrecadação aquelas que sejam pas-
síveis de recomposição, até o limite da carga tributária praticada
no último dia do exercício anterior ao de sua entrada em vigor,
pelo próprio Estado ou Distrito Federal, mediante uso da faculda-
de prevista no art. 155-A, § 2°, V.
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§ 30 - Não terão direito aos recursos do Fundo de Equalização
de Receitas o Distrito Federal e os Estados que não implementarem
as medidas decorrentes do cumprimento no disposto o art. 37,
XXII, concernentes à emissão eletrônica de documentos fiscais, à
escrituração fiscal e contábil, por via de sistema público de escritu-
ração digital, nos prazos definidos na lei complementar de que
trata o "caput" deste artigo.

§ 40 - Na hipótese de o Fundo de que trata o "caput" deste artigo
não possuir recursos suficientes para compensar as reduções de arre-
cadação ali tratadas, os Estados e o Distrito Federal poderão deduzir
automaticamente as diferenças não compensadas, das parcelas men-
sais das suas dívidas com a União.

§ 50 - Os valores deduzidos na forma do § 40 serão considera-
dos para efeito de cumprimento de metas de ajuste fiscal e a res-
pectiva parcela da dívida será considerada quitada de imediato.

Art. 6° - Até a fixação por lei complementar dos percentuais de
destinação a que se refere o art. 159, 1, c, são fixados os seguintes
percentuais:

1 - dois inteiros e cinco décimos por cento, em relação ao item 1;
II - dois inteiros e três décimos por cento, em relação ao item 2.
§ 10 - A soma dos percentuais a que se refere o "caput" deste

artigo, quando fixados pela lei complementar, não poderá ultra-
passar quatro inteiros e oito décimos por cento.

§ 2° - O percentual de que trata o inciso II do "caput" deste
artigo deverá ser revisto, caso se verifique que restou inferior ao
da razão entre a arrecadação da contribuição social do salário-edu-
cação, no último exercício de sua vigência, e o somatório das arre-
cadações dos impostos de que trata o art. 153, III e IV, das contri-
buições sociais para o financiamento da seguridade social (Cofins),
para o Programa de Integração Social (PIS) e sobre o lucro líquido
(CSLL), da contribuição de que trata o art. 177, § 4 1 , e da própria
contribuição social do salário-educação, hipótese em que deverá
ser reajustado, por lei complementar, com vistas a observar o
percentual verificado no último exercício de vigência da contribui-
ção social do salário educação.

Art. 7° - O percentual da destinação de recursos ao Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Regional, a que se refere o art. 159,
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II, "c", será aumentado gradativamente até atingir o percentual
estabelecido pela presente Emenda, nos seguintes termos, em cada
um dos anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:

1 - dez inteiros por cento, no segundo ano;
II - dez inteiros e cinco décimos por cento, no terceiro ano;
III - onze inteiros por cento, no quarto ano;
IV - onze inteiros e cinco décimos por cento, no quinto ano;
V - doze inteiros por cento, no sexto ano;
VI - doze inteiros e cinco décimos por cento, no sétimo ano;
Vil - treze inteiros por cento, no oitavo ano."
§ 1 - Até que seja editada a lei complementar que regulamenta

o disposto no art. 161, TV, os recursos a que se refere o "caput"
serão aplicados nas seguintes condições:

1 - setenta e dois inteiros e nove décimos por cento em progra-
mas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, por meio de suas instituições financeiras
de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desen-
volvimento, nos termos da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de
1989;

II - dezesseis inteiros e dois décimos por cento por meio do
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, nos termos da Medida
Provisória n o 2.156-5, de 24 de agosto de 2001:

III - dez inteiros e nove décimos por cento por meio do Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia, nos termos da Medida Provisó-
ria n° 2.157-5, de 24 de agosto de 2001.

§ 20 - O percentual mínimo de que trata o art. 161, IV, "a" será
reduzido gradativamente até atingir o valor estabelecido na pre-
sente Emenda, nos seguintes termos, em cada um dos anos
subseqüentes ao da sua promulgação:

1 - trinta inteiros e cinco décimos por cento, no segundo ano;
II - trinta e três por cento, no terceiro ano:
III - trinta e um por cento, no quarto ano;
IV - vinte e nove por cento, no quinto ano;
V - vinte e sete por cento, no sexto ano:
VI - vinte e seis por cento, no sétimo ano;
VII - vinte e quatro por cento, no oitavo ano.
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§ 30 - A destinação mínima às Regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste dos recursos de que trata o art. 159, II, "c" será reduzida
gradativamente até atingir o valor estabelecido na presente Emen-
da, nos seguintes termos, em cada um dos anos subseqüentes ao
da sua promulgação:

1 - noventa e nove por cento, no segundo ano;
II - noventa e oito por cento, no terceiro ano;
III - noventa e sete por cento, no quarto ano;
IV - noventa e seis por cento, no quinto ano;
V - noventa e cinco por cento, no sexto ano.
§ 40 - A referência à Região Nordeste nos dispositivos que tra-

tam do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional inclui as
áreas abrangidas pela regulamentação do art. 159, 1, "e" na redação
anterior à presente Emenda.

Art. 8° - A contribuição para o salário-educação, de que trata o
art. 212, § 5°, da Constituição, será extinta em 10 de janeiro do
segundo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda.

Art. 90 - Lei complementar poderá estabelecer limites e mecanis-
mos de ajuste da carga tributária relativa aos impostos de que tratam
os arts. 153, III e VIII, e 155-A, relativamente aos exercícios em que
forem implementadas as alterações introduzidas por esta Emenda.

Art. 10 - As unidades da Federação que vierem a instituir bene-
fícios ou incentivos fiscais em desacordo com o previsto no art.
155, § 2°, XII, "g" não terão direito, enquanto vigorar o beneficio
ou incentivo, à transferência de recursos:

1 - do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
II - do Fundo de Equalização de Receitas; e
III - do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para os

fundos de desenvolvimento dos Estados e do Distrito Federal, nos
termos do art. 161, IV, "e".

Art. 11 - Lei definirá reduções gradativas da alíquota da con-
tribuição social de que trata o art. 195, 1, a serem efetuadas do
segundo ao sétimo ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda.

Parágrafo único - O Poder Executivo da União encaminhará pro-
jeto da lei de que trata este artigo no prazo de noventa dias da
promulgação desta Emenda.
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Art. 12 - A União editará, no prazo de noventa dias contados da
promulgação desta Emenda, lei regulamentando a compensação
financeira de que trata o § 1° do art. 20, na redação dada por esta
Emenda.

Parágrafo único -- Até que seja editada a lei de que trata o "caput"
deste artigo, será observado o seguinte:

1 - a compensação financeira pela exploração de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica de que trata o art. 2 0 da
Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com suas alterações
posteriores, incidirá sobre o faturamento bruto obtido com a
comercialização da energia elétrica, ou sobre valor equivalente de-
finido pela Agência Nacional de Energia Elétrica;

II - a compensação financeira pela exploração de recursos mine-
rais de que trata o artigo 6° da Lei n° 7.990, de 28 de dezembro
de 1989, com suas alterações posteriores, será calculada pela apli-
cação do percentual de cinco por cento sobre o valor do faturamento
bruto resultante da saída do produto mineral e será distribuída da
seguinte forma:

a) dez por cento para a União;
b) quarenta e cinco por cento para o Estado produtor;
c) quarenta e cinco por cento para o Município produtor.
Art. 13 - As alterações introduzidas por esta Emenda produzi-

rão efeitos:
1 - na data da publicação em relação á alteração do § 1° do art.

155 e do art. 12 desta Emenda;
II - a partir de 1 de janeiro do segundo ano subseqüente ao da

promulgação desta Emenda, em relação às alterações dos arts. 145,
146, 153, 157, 159, 167, 195, 198, 212 e 239 e arts. 60 e 76 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III - a partir de 1° de janeiro do oitavo ano subseqüente ao da
promulgação desta Emenda, em relação às alterações do art. 105 e
à introdução do art. 155-A, da Constituição.

§ 1° - As remissões no texto da Constituição ao seu art. 159
que foram alteradas por esta Emenda mantêm seus efeitos até o
prazo de que trata o inciso 1 do "caput" deste artigo.

§ 2° - As remissões no texto da Constituição ao seu art. 155,
II que foram alteradas por esta Emenda mantêm seus efeitos en-
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quanto perdurar a exigência do imposto de que trata o referido
dispositivo.

Art. 14 - Ficam revogados os seguintes dispositivos constitu-
cionais:

1 - a partir de 10 de janeiro do segundo ano subseqüente ao da
promulgação desta Emenda:

a) o § 30 doart. 155;
b) os incisos 1 e II do art. 157;
c) o § 40 do art. 177;
d) as alíneas "a", "b" e "c" do inciso 1 e o inciso IV do art. 195;
e) o § 40 do art. 239;
f) o art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
II - a partir de 10 de janeiro do oitavo ano subseqüente ao da

promulgação desta Emenda:
a) o inciso II e os § 2°, 4° e 5° do art. 155;
b) o § 10 do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.
Art. 15 - Esta Emenda entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, de	 de 200
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JUSTIFICAÇÃO

Esta Emenda Substitutiva Global tem o intuito de aperfeiçoar a
PEC n° 233, de 2008, na forma do Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, com destaque para os seguintes pontos:

Em relação ao IVA-F
Impõe limite ao IVA-F, evitando que os recursos dos entes fede-

rativos fiquem reduzidos em face da carga tributária elevada do
imposto, preservando, assim, o sistema federativo.

Em relação ao ICMS
1. Equipara-o ao IVA-F, retirando a sua anterioridade e manten-

do sua noventena, exceto no explicitado no item S.

2. Elimina a lacuna sobre a competência tributária em relação
aos negócios jurídicos não suscetíveis de tributação pelo ISS.

3. Explicita fatos geradores do ICMS, hoje matéria de demandas
judiciais.

4. Permite ao colegiado efetuar o enquadramento das mercado-
rias e serviços nas alíquotas definidas pelo Senado, preservando
parcela da autonomia dos Estados.

S. Esclarece que, na hipótese de restabelecimento de alíquota
pelo colegiado, não se aplicarão a anterioridade e a noventena,
uma vez que a alíquota definitiva será a definida pelo Senado.

6. Modifica a alíquota interestadual de 2 v/o para 4/o para estabe-
lecer critério mais equilibrado e justo de repartição das receitas
para o Estado de origem.

7. Suprime do texto a possibilidade de concessão de isenção do
ICMS, imposto estadual, por meio de instrução normativa da Secre-
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tarja da Receita Federal. No que se refere aos regimes aduaneiros
especiais, a PEC introduzia a possibilidade de a União conceder
benefícios fiscais do ICMS sem a prévia aquiescência dos estados
ou mesmo sem alguma forma de compensação a eles, caracterizan-
do notória e indesejável violação da autonomia financeira das uni-
dades da Federação. Como os regimes aduaneiros especiais são de-
finidos por Instrução Normativa da Receita Federal, indiretamente
esta teria o poder de desonerar do ICMS as operações e serviços
que forem alcançados pelo regime aduaneiro.

8. Impede a utilização do diferimento como mecanismo de guer-
ra fiscal no que se refere às importações.

9. Preserva dos efeitos danosos a receita dos estados em decor-
rência de créditos vinculados à aquisição de bens alheios à atividade
fim do contribuinte e de material de construção.

10. Mantém a atual regra de não-cumulatividade do ICMS, im-
possibilitando a utilização de créditos relativos às aquisições de
mercadorias isentas ou não tributadas e a utilização de créditos
relativos às operações tributadas quando as saídas das mercado-
rias forem isentas ou não tributadas.

11. Declara nulos os benefícios fiscais concedidos à revelia do
Confaz. Essa nulidade elimina a necessidade de declaração prévia
da inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma eventualmente
oriunda do estado que instituir beneficio fiscal não definido pelo
órgão colegiado dos estados.

12. Possibilita a inclusão, na base de cálculo do ICMS, do valor
do IPI, quando a operação não destinada a industrialização ou
comercialização for fato gerador dos dois impostos.

13. Reduz a transição do ICMS da origem para o destino de 7
para 5 anos e mantém uma alíquota mínima interestadual de
4%.
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14. Propõe melhor escalonamento do prazo para apropriação de
créditos relativos à aquisição de ativo permanente, mantendo o
prazo de 12 meses a partir do 100 ano. A medida alivia o impacto
financeiro dos estados para a absorção dos créditos.

15. Possibilita a adoção de outra forma de transferência do
imposto devido ao estado de destino, além da câmara de com-
pensação.

16. Finalmente, possibilita a participação de metade dos esta-
dos de cada região do Pais na iniciativa de lei complementar relati-
va ao ICMS.

Em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
Regional - FNDR

A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional -
PNDR - representa um dos grandes avanços da proposta de refor-
ma por se tratar de uni importante instrumento de desenvolvimen-
to em substituição à atual "guerra fiscal' Além disso, o FNDR per-
mitirá a coordenação da aplicação dos recursos da Política de De-
senvolvimento Regional - PDR.

Em 2006, os fundos constitucionais FNDE e FDA representavam
o montante equivalente a 4,1% do IR e IPI, ou seja, R$6,3 bilhões,
para uma base de R$153,1 bilhões. A PEC 233/08 destina para o
FNDR em 2010 o percentual de 4,2%, o que equivale a R$9,5bil.hões,
tomando como base R$226,2 bilhões a serem destinados ao finan-
ciamento. Considerando o modelo de partilha hoje existente, o valor
de R$9,5 bilhões em 2010 é insuficiente para se atingirem os
objetivos da Política de Desenvolvimento Regional.

Esta emenda sugere um incremento de R$13,1 bilhões em rela-
ção ao proposto para 2010 e R$24,9 bilhões em relação ao valor de
2016. Para tanto altera os percentuais de 4,2% para 10% em 2010
e de 4,8% para 13% em 2016, respectivamente. A tabela abaixo
apresenta os valores propostos.
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Tabela da PEC 233108

Transiçn (ii Pulitica de O ,invviiiuiflo Regioii,il
20	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Base partilha destinada aoF{)R	226.2 239,5 250.0 264.4 276,1	291,5 394,2

% base partilha destinada ao
FNDR	 4,2% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 4,7% 4,8%
% FNDIt destinado ao
financiarrenlo	 80% 76% 72% 68% 64% 62% 60%
%rrro destinado ao
~CO	 99% 98% 97% 96% 95% 95% 95%

Vala'	 9,5	10,3	11,0	11,9	12,7	13,7	14,6
Firiandarrnto	 7,6	7,8	7,9	8,1	8,1	8,5	8,8
Invest, EstruluriTransferências	 1,9	2,5	3,1	3,8	4,6	5,2	5,8

Prcpos dos	dos

TrareiçclaPuIi1ica de N->(~ Ávim ,fito  ReqIOfl,iI

	

2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Base partilha destinada ao FNDR	153,1	226,0 237,3 248,1	260,4 274,1	287,3	303,6
% base partilha destinada ao
Ft'OR	 4,1% 10,0% 10,5% 11,0% 11.5% 12,0% 12.5% 13,0%
% FF'L destinado ao
financiarrento	 35% 33% 31% 29% 27% 26% 24%
% nnirm destinado ao
~CO	 99% 98% 97% 96% 95% 95% 95%

Vala	 6,3	22,6	24,9	27,3	30,0	32,9	35,9	39,5
FirwloarrBnto	 4,6	7,9	8,2	8,5	8.7	8,9	9,3	9,5
lrTvest Estruturltrarferências	1,7	14,7	16,7	18,8	21,	24,0	26,6	39,0

A proposta, apesar de reduzir o percentual mínimo destinado ao
financiamento de 800/o em 2010 para 35%, atingindo 24% em 2016,
não provocou perda de recursos para o financiamento, conforme
pode ser visto na tabela acima. O incremento do percentual do
FNDR de 4,2% para 10/ em 2010, chegando em 2016 a 13%, abran-
ge também a melhoria dos investimentos estruturantes e as trans-
ferências aos fundos de desenvolvimento estaduais, o que irá cola-
borar para o fim da guerra fiscal.

Portanto, a proposta preserva o objetivo inicial, que é garantir a
aplicação em financiamentos, por meio dos instrumentos
atualmente existentes, visando evitar a descontinuidade do mo-
delo já implementado.
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Em relação ao Fundo de Equalização
de Receitas - FER

A criação do Fundo de Equalização de Receitas - FER - tem por
objetivo compensar eventuais perdas de receitas decorrentes da
Reforma Tributária. Sendo assim, é necessário que ele possua re-
cursos suficientes para a cobertura dessas perdas, o que não está
garantido plenamente na proposta apresentada.

As perdas decorrentes da mudança no novo ICMS estão estima-
das em mais de R$9 bilhões. Entretanto, os 1,8% destinados ao
FER representam, considerando a base de R$153,1 bilhões, em 2006,
aproximadamente R$2,75 bilhões.

Por isso, propõe-se ajuste do percentual de 1,8/o destinado ao
FER para 6,5%.

Salientamos que as compensações relativas à Lei Kandir, FPEX
e ao auxílio financeiro totalizaram aproximadamente, em 2006,
R$6,65 bilhões. Portanto, o valor proposto é insuficiente para o
fim a que se destina.

Em 2007 as perdas efetivas de ICMS oriundas da Lei Kandir
foram em torno de R$17,6 bilhões. O ressarcimento de 50% aos
estados seria da ordem de R$8,8 bilhões. Considerando esse va-
lor, o aporte ao Fundo seria de 5,7/o da base utilizada em 2006
(R$153,1 bilhões).

Por isso, a proposta mantém a distribuição pela União aos es-
tados e Distrito Federal dos valores correspondentes ao FPEX, a
Lei Kandir e aos auxílios financeiros para fomento às exporta-
ções, por meio da vinculação de recursos prevista no art. 159, II,
"e", da Constituição.

Impede também a perda pelos estados dos repasses relativos
aos fundos de participação, de desenvolvimento regional e de
equalização de receitas caso haja um crescimento maior do IR em
relação ao crescimento do somatório das receitas do IPI e do IVA
federal. A proposta mantém a proporção dos valores que os esta-
dos e municípios recebem pelo modelo atual.

Assegura ainda, no texto constitucional, a distribuição efetiva
do FER na proporção das perdas verificadas em razão da alteração
do ICMS.
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Pasep
A emenda visa pvrliiit ir que os recursos do Pasep sejam aplicados

diretamente veios estados e fllUflicÍl)1OS. Além disso, propõe corri-
gir uma injustiça na cobrança (10 Progi'aiiia de Integração Social -
PIS e do Programa de Formação do Pai iiiiiôi tio do Servidor Pasep

das administrações públicas. Essas contribuições visam financiar
o pagamento do seguro-desemprego por meio do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador FAT - para trabalhadores demitidos e sua
requalificação profissional.

Como os servidores 1)úI)liCOS dispõem (li' estabilidade, não são
beneficiados por pr, glatilas de treinaineitt o, a exeulpio cio Plano
de Qualificação Profissional Planlbr. Com a emenda, cada uma das
esferas de governo passaria a reter e aplicar, tias funções citadas, o
Pasep )0f elas (leVik).

ITCD
Sobre o MI), o presente substitui ivo 1 viu por objetivos:
a) possibilitar a adoção de alíquotas progressivas do Imposto

sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação, (lo quaisquer bens ou
direitos - ITCI) , viu função do valor do patrimônio transmitido, e
não em função da capacidade econômica do beneficiário da ( rans-
missão, como atualmente admite a jurisprudência, tornando difícil
ou impossível a operacionalização da progressividade pelas admi-
nistrações tributárias;

b) possibilitar a utilização de alíquotas diferericiadas conforme o
tipo de transmissão, quais sejam: (1) causa inoilis e (2) doação:

c) manter a competência do Senado para fixar a alíquota máxi-
tua do imposto.

Compensação Financeira
l'inialmente, garante aos estados e municípios produtores a de-

vida compensação financeira sobre a extração de seus recursos mi-
nerais e hídricos.

Propõe-se a revisão da compensação financeira sobre a explora-
ção de recursos naturais, de forma a perunil ir que os percent uais e
os valores adotados para o cálculo (ia coilipenisação financeira as-
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segurem. qualquer que seja o recurso natural, compensações equi-
valentes pela exploração.

No caso específ'icu da Compensação Fiiiaiireiia pela EXf)loFaÇã()
de Recursos Minerais Cfeni -, as modificações ora p1O l)OSlaS i
(1(911 ser assim sint ei itarlas:

Itens alterados	Situação atual	 Situação proposta

-	ir:,)
do recurso i ctt udIL)i (ld' Lipidaves

carboiiados e metais nobres:
1 , 111 , - ouro;
2X - (OIrO, leítilitai ii e, CaFVdO
e (j erTiais substancias:

- rnirlór io de £-)ltIrTrir rio.
InangarleS, sal-gema e potassio.

Faturamento 1 aturamento liquido Faturamerito bruto
resultante da sairia
do produto mineral,

1 iscalizaçao	Governo Federal
	

União, estados e
(? (:ot)rai iça	 Distrito Fedor ai
Citei os de	12% - Governo Federal;

	10% - para a
ili'ti ibUiçaO	23% - Governo Estadi ai.	União;
vertical da receita	(5° - ( iOVOíflO Municipal

	 45% - para o
gerada	 estado produtor.

45% - para o
mlinicq)lo 1)! ( )( ii ir )1

lrnnite ainda o compartilhamentoo da fiscalização e da cobrança
tia iecc'iti relativa a e ittlf)('nSaÇãO Íii'tai 1('eira. Assim, evita que ape-
nas a União arque criii ris custos dessa ai ivitiade e facilita a eíei'rvaçào
dessa receita pelos emites envolvidos.

Também fixa. 1)rovisorianlenre, até a ('(lição da lei:
- a base de incidência para os recursos lríolrioos e minerais, sente-

linante à adotada para a exploração de pel ráleo:
- o percentual devido pela exploração de recursos minerais: e
- o critério de distribuição da d'Ompeilsaç'ão) devida f)U'la ('Xf)lolI-

çàu de recursos minerais, equivalenle ao til ilizado para (lisI miloni
ç() (ia compensação pela exploração de ro'oursos hídricos, d1)FOXi
mando-o do adotado pata a distribuição da compensação pela ex-
ploração de petróleo.
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