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Apresentação

A proposta de reforma tributária que as lideranças políticas,
empresariais e sindicais de Minas trazem a Brasília é resultado de um
intenso processo de negociação política.

Em agosto, a Assembléia Legislativa de Minas, por meio de um
consenso entre as bancadas, definiu 15 pontos mínimos que deveriam ser
observados na implementação de qualquer aIteraço do atual sistema
tributário.

Teve início, a partir daí, um processo de negociação política visando
chegar a um projeto único, que respeitasse os 15 pontos consensados e
fosse construído a partir das propostas já elaboradas por especialistas,
autoridades e lideranças da sociedade civil mineira.

Esse processo, coordenado pelo Executivo e pelo Legislativo
estaduais, envolveu negociações com:
* entidades representativas do empresariado (Federação das Indústrias e
Federação do Comércio de Minas Gerais)
* entidades representativas dos trabalhadores (Central Única dos
Trabalhadores de Minas Gerais);
* entidades representativas dos servidores fiscais (Sindicato dos Fiscais e
dos Agentes Fiscais de Tributos e Associação dos Funcionários Fiscais do
Estado);
* entidade nacional representativa dos servidores públicos (União Nacional
dos Servidores Públicos - Seção de Minas Gerais);
* entidades que congregam os prefeitos (Associação Mineira de
Municípios e Federação das Associações Microrregionais).

O substitutivo que ora é apresentado às lideranças do Congresso
Nacional representa uma contribuição de Minas ao debate sobre a reforma
tributária e à busca de alternativas que preservem e aperfeiçoem o sistema
federativo, assegurando a autonomia de Estados e municípios - desejada
por quase toda a classe política e pelos mais diversos e representativos
segmentos da sociedade brasileira.

Belo Horizonte, setembro de 1999.
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SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°.
175 - A, DE 1995

Exposição de Motivos

O ESTADO DE MINAS GERAIS, , preocupado com os
rumos da reforma tributária, que se desenvolve no Congresso Nacional,
consolida um projeto-substitutivo que busca expurgar, das diferentes
propostas cm curso, as agressões a cláusulas pétreas da Constituição, ao
mesmo tempo incorporando as vantagens constantes da proposta preliminar
do Deputado MUSSA DEMES e da emenda apresentada pelo Deputado
ZAIRE REZENDE, assim como das recomendações, manifestadas em João
Pessoa, pelos Srs. SECRETÁRIOS DE ESTADO DA FAZENDA de todo
o País.

O projeto MUSSA DEMES tem a vantagem de trazer
simplificação à legislação do maior imposto sobre o consumo existente, o
ICMS, uniformizando-lhe as alíquotas e extinguindo a cumulatividade
danosa das contribuições de custeio da Seguridade Social. Mas as soluções
propostas acabarão por gerar maior complexidade na operacionalização do
imposto, causando imensos ônus administrativos para os contribuintes (que
se sujeitarão a duas apurações separadas), bern como provocarão, nas
operações interestaduais, acúmulos estruturais de crédito, não mais em
decorrência da diferença entre as alíquotas, mas em razão do modelo pelo
qual a alíquota estadual do imposto é eliminada e seu percentual somado à
alíquota federal (ocorrerão acúmulos de créditos da parcela estadual do
imposto no Estado de origem e acúmulo na parcela federal no Estado de
destino). Além disso, o projeto tem os graves inconvenientes de ferir o
federalismo brasileiro, comprometendo as finanças já cornbalidas de
Estados e Municípios, assim como de não canalizar claramente recursos
suficientes à Seguridade Social e à educação, meios essenciais e
imprescindíveis à implementação do Estado Democrático de Direito.
Acresce ainda que, do ponto de vista da produção, do crescimento e do
desenvolvimento do mercado nacional e de integração, apresentam-se reais
expectativas de aumento das alíquotas existentes sobre o novo ICMS por
ele proposto, que nada mais representa do que a adição de fatos geradores e
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bases de cálculo antigos. recolhidos na prática anterior do IPI + ICMS +
ISS. E evidente que a produção nacional, voltada ao desenvolvimento e
tradicionalmente tributada, necessita urgentemente de regras justas e
isonômicas que não a coloquem em desvantagem competitiva no mercado
externo, com os produtos importados, com novos setores econômicos hoje
à margem da tributação, assim como em relação à economia informal. E
dever do Estado buscar um imposto de bases amplas e de criar mecanismos
de retração da concorrência desleal.

Se até mesmo o último dos ROCKFELLER, símbolo de
riqueza no mundo capitalista, em visita ao Brasil flO último dia 03 de
setembro, chocado com a nossa excessiva concentração de riqueza e os
grandes contrastes sociais, conclama os mais ricos ao combate à pobreza,
está na hora de introduzirmos, em nome da solidariedade, tributos mais
efetivos sobre a renda, seus acréscimos e sobre o patrimônio, em especial
em benefício da Seguridade Social, ponto, aliás, profundamente
negligenciado rios projetos de reforma tributária apresentados pelo governo
federal e até mesmo na proposta aperfeiçoada do Deputado MUSSA
DEMES. Essa proposta preliminar sinaliza para a excessiva utilização da
base de incidência do ICMS, mediante a aplicação de urna alíquota
adicional, sem exploração de outras bases imponíveis, o que leva ao justo
receio de que não será possível obter os recursos necessários ao
financiamento e custeio daquelas importantes ações ou à suposição de que
a carga tributária sobre o consumo deverá ser extremamente elevada. O
projeto MUSSA DEMES se esquece de que, justamente, as ações no
Cfli() social cia saúde, cia previdência e da assistência social deveriam ter
bases de custeio diversificadas, a fim de não se transferirem, mais uma vez,
aos mais pobres, os ônus de seu financiamento.

O projeto substitutivo, que ora se apresenta, procura
conciliar o Federalismo aos imperativos de justiça social e eliminação das
desigualdades regionais, assim corno ao crescimento e desenvolvimento
econômico, inerentes ao Estado Democrático de Direito. Realcemos os
pontos mais importantes:

1. A reforma e o princípio federal. Desconcentração política
e financeira.

O Federalismo é forma estatal de se protegerem as minorias
políticas, de se assegurar a liberdade (pela divisão geográfica do poder) e
de se promover a democracia, corno plano adicional de participação
política. Em razão das altíssimas funções que cumpre, mais ainda



essenciais cm país de democracia intermitente como o nosso, foi
enrijecido por sucessivas Constituições brasileiras, em núcleo intangível e
irreversível.

Entretanto, na hora presente, rompem-se profundamente os
alicerces da concepção federalista. Há muito, entre nós, impactos vêm se
sucedendo sobre aqueles pontos de equilíbrio, previstos na Constituição de
1988, que são alterados por meio de leis e contratos, ou mesmo sem lei,
implantando-se ou tentando implantar-se o mais forte centralismo das
últimas décadas. Citemos, breve e exemplificativamente: (a) planos
políticos, impostos pela União, sem lei nacional de ampla discussão,
obrigatórios para os Estados e Municípios são impostos por meio de
"Protocolos de Acordo", dentro do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados. Sob a ameaça de sanções pecuniárias,
bloqueios de repasses federais obrigatórios ou expropriação da receita
própria dos Estados, sufocam-se quaisquer iniciativas ao desenvolvimento
de urna política própria dos Estados; (b) premidos por situação financeira
ruinosa, embora a responsabilidade por tal situação seja da União, que
implementou uma política insana de juros elevadíssimos, aumentando
progressivarnente a dívida pública, em contratos de renegociação e
confissão de dívida, os Estados sujeitaram-se a cláusulas de alienação da
receita (que é absolutamente inalienável), inclusive e especialmente, da
receita própria, arrecadada e não simplesmente transferida (como o ICMS e
outros impostos estaduais); (c) paralelamente, implantou-se uma
sistemática redução das receitas estaduais e municipais, por diferentes
mecanismos (Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, cortes da Lei
Complementar 87/96 sem correspondente compensação), além da
transferência de ônus e déficits da União, especialmente previdenciários,
que passam a ser custeados pelas demais pessoas estatais; (d) inexistência
de normas e critérios para a concessão de transferências voluntárias, de
modo que a União pode usar politicamente seus recursos em favor de um e
detrimento de outros Estados, com grave ofensa à igualdade e paridade de
tratamento, uma forma centralizada e monopolizada de fazer guerra fiscal.
Tais recursos não podem ser utilizados para direcionar a política estadual
ou municipal, como tão elementarmente têm decidido as Cortes
Constitucionais de países federativos (de que é exemplo a Alemanha),
sufocando o poder decisório dos Estados, nem podem se converter em
instrumento de dominação política de certo plano de governo ou de partido,
corno mecanismo de opressão que cassa a autonomia dos Estados e
Municípios; e) finalmente, projetos de reforma tributária que concentram
recursos nas mãos da União, quer por meio da cassação da competência
legislativa dos Estados, em relação ao ICMS, de forma integral (nos
projetos do governo federal) ou parcial (no projeto MUSSA DEMES),
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certamente configuram promessas de perdas ainda maiores tanto políticas
quanto financeiras para os Entes Federados.

Assim, nesse quadro desolador, de grave concentração
política e financeira, é que se deve discutir reforma tributária. Em regra, os
projetos encaminhados pelo governo federal estão todos voltados à meta de
aumentar a receita tributária conferida à união, cm prejuízo dos demais
entes estatais. Sobretudo, desejam as autoridades do poder central
apoderar-se do melhor e mais produtivo imposto do sistema tributário
brasileiro, há mais de sessenta anos outorgado à competência dos Estados
(o antigo imposto de vendas e consignações, depois 1CM e, finalmente, o
atual ICMS).

No entanto, é perfeitamente possível e desejável, ou melhor,
necessário, prestigiar o princípio federal, assegurando a manutenção da
competência dos Estados em relação ao ICMS e, ao mesmo tempo,
simplificar a legislação estadual e uniformizar as alíquotas do imposto,
recrudescendo os laços de lealdade e solidariedade hoje enfraquecidos pela
guerra fiscal, por meio da compensação aos Estados do destino da
mercadoria e por meio da observância da neutralidade do imposto,
proibidos os incentivos e benefícios tributários.

Em decorrência desses princípios, o presente substitutivo,
no âmbito da União, propõe as seguintes alterações:

a) a extinção do atual IPI (imposto sobre produtos
industrializados) e do imposto sobre grandes fortunas; ainda se propõe a
extinção das atuais contribuições cumulativas de custeio da Seguridade
SOCial

h) em substituição ao IPI, a criação de um imposto seletivo
(incidente urna única vez na cadeia de circulação) sobre fumo, bebidas,
veículos, inclusive aeronaves e embarcações, e bens considerados
supérfluos. definidos cm lei complementar:

c) além da manutenção das atuais contribuições sobre a
tolha de salários, a criação de duas grandes contribuições de custeio da
Seguridade Social e do ensino fundamental, a saber: c. 1.) contribuição
sobre o consumo, de bases amplas, similares às do ICMS, não-cumulativa;
c.2.) contribuição solidariedade, incidente sobre a renda e o patrimônio dos
mais ricos, assim como incidente sobre a movimentação financeira da
economia informal.
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Neste modelo, a receita tributária da União - proveniente de
impostos - não se altera, em contrapartida, crescem consideravelmente as
fontes de recursos advindos das contribuições, destinadas ao custeio do
ensino fundamental, da Previdência Social, da saúde e da Assistência
Social.

No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, este
substitutivo propõe:

a) a manutenção do ICMS (art. 155, § 2°, 
30 

e 4°)
exclusivamente na competência dos Estados e do Distrito Federal, com
bases amplas, para alcançar todos os serviços, inclusive as cessões de
direitos sobre bens móveis corpóreos ou não corpóreos, que assegurem a
fruição ou criem utilidades por meios eletrônicos ou por quaisquer outros
meios de comunicação. Tal imposto terá as seguintes características:

a.a) a padronização da legislação estadual por meio da
edição de lei complementar de normas gerais;

a.b) a uniformização dos deveres administrativos, dos
procedimentos e da interpretação das leis estaduais instituidoras do tributo,
através da ação de um novo CONFAZ;

a.c.) vedação da concessão de quaisquer benefícios e
incentivos fiscais ou financeiros vinculados ao imposto;

a.d.) a uniformização das alíquotas do imposto, que serão
iguais para as operações internas e interestaduais e fixadas por Resolução
do Senado Federal; abre-se urna exceção, em favor dos Estados, para se
permitir a criação de adicional nas operações internas, adicional que,
evidentemente, por aumentar o imposto. não alimentará nenhuma guerra
fiscal;

a.e.) exoneração total das exportações nacionais e tributação
das importações de mercadorias, bens e serviços;

a.f.) não-cumulatividade, simplificação e neutralidade do
imposto;

a.g.) padronização do regime de compensação do imposto
por meio da edição de lei complementar, inclusive do ressarcimento dos
créditos excedentes;

a.h.) o novo CONFAZ, despido de seus poderes de gestor
das isenções e benefícios fiscais, assume novo papel, de padronizador de
procedimentos e interpretações administrativas, assim como de fiscalizador
e, sobretudo, de administrador das receitas nacionais do imposto, tanto para
garantir o mesmo montante das atuais receitas das unidades Federadas
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Como ainda OS repasses a beneficiarem o Estado de destino, considerando-
se:

• as participações no Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal (FPE), relativamente ao 1PI, ora
extinto:

• as participações no Fundo de Exportação (FPEX);
• as receitas advindas da arrecadação própria do imposto:
• o princípio do destino:
a.i.) previsão de sanções, aplicáveis ao Estado que

descumprir as normas constitucionais e complementares acerca do imposto,
bem como as regras de padronização expedidas pelo novo CONFAZ.

b) um imposto sobre as transmissões causa ,nortis e doações
de quaisquer bens e direitos, sob a égide das seguintes regras e princípios:

b.a.) progressividade em razão do valor da herança, legado
ou doação e do grau de parentesco entre o de cujus ou doador e os
herdeiros, legatários ou donatários:

b.h) alíquotas mínimas de três por cento, assim como
incidência periódica sobre o patrimônio das fundações familiares, para que
se evitem evasões e disputas excessivas entre os Estados:

b.c.) proibição da incidência de qualquer outro imposto
sobre OS mesmos acréscimos patrimoniais sujeitos ao imposto estadual, a
fim de que se coíbam as invasões de competência, esvaziadoras da base
tributável dos Estados, e, no momento presente, praticadas pela União, que
busca atingir, pelo imposto sobre a renda, pretensos ganhos de capital de
mortos e doadores (de que é exemplo a Lei n°. 9532/97).

No âmbito dos Municípios, sugerem-se as seguintes
alterações:

a) um imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana (IPTU) progressivo, na forma do disposto na lei municipal:

b) em substituição ao imposto sobre serviços de qualquer
natureza, incorporado ao ICMS dos Estados, um imposto incidente sobre a
prestação de serviços a não-contribuinte do ICMS e sobre a venda a varejo
de mercadorias.

Como se verifica, pode-se perfeitamente atingir
neutralidade, uniformidade e simplificação no sistema tributário brasileiro,
com um bom imposto de mercado, como o ICMS, mantendo-o na
competência dos Estados e do Distrito Federal, sem ferir o princípio
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federativo, irreversivelmente imposto pela Constituição brasileira, a par de
uma desconcentração política e financeira ideais a toda democracia. A
União, embora do ponto de vista fiscal não tenha ganhos imediatos, do
ponto de vista parafiscal, no que tange à Seguridade Social, receberá novas
fontes de recursos advindos da contribuição solidariedade, com que se
pretende alavancar as conquistas sociais imprescindíveis à construção de
uma sociedade mais justa. Estados e Municípios terão suas receitas
mantidas e até ampliadas, embora não se esperem maiores ônus para os
contribuintes, uma vez que o crescimento decorrerá da ampliação das bases
de incidência do ICMS.

Espera-se introduzir urna nova convivência entre os Estados
Federados, mais leal e solidária, não só pela drástica redução dos riscos de
guerra fiscal, mas sobretudo pela compensação aos Estados mais pobres
(importadores líquidos) do ICMS arrecadado pelos Estados mais ricos nas
operações interestaduais, garantidos e respeitados, não obstante, os atuais
níveis de receita dos Entes Federados. Evidentemente que isso será
possível, na medida em que são mais amplas as bases de tributação do
novo ICMS.

Finalmente, questões de natureza financeira são
disciplinadas, impondo-se limites às retenções de recursos transferidos pela
União para os Estados e destes para os Municípios - art. 160 - assim como
às execuções das garantias e contragarantias prestadas à União - art. 167,

- as quais, feitas indiscriminadamente, como na hora atual,
desencadeiam profundo desgoverno nas finanças dos Estados Federados
atingidos. Por último, um fundo de reabilitação das finanças dos Estados e
Municípios assim como de compensação pelas perdas já ocorridas (FEF,
por exemplo) são previstos, como justa e leal contrapartida a ser abatida
nas parcelas de pagamento de dívida com a União.

2. A reforma e a justiça social. A contribuição
solidariedade.

Na hora presente, o Estado Democrático de Direito é
também, em nosso País, gravemente agredido, pois os ajustes fiscais em
curso desencadearam forte recessão econômica e desemprego, esperando-
se um agravamento da situação em razão das medidas preconizados pelo
governo federal e tão bem materializados no projeto de lei de
responsabilidade fiscal. Nesse projeto, a par de medidas corretas de
contenção de abusos e malversações administrativas, tem-se o objetivo de
reduzir ao extremo, a um mínimo ínfimo, os programas sociais,



educacionais e de seguridade social. A meta é concentrarem-se os recursos
nacionais, para estarem disponíveis apenas ao pagamento de juros da
dívida interna e externa, ou seja, ao capital financeiro.

Os projetos encaminhados pelo governo federal, mesmo
aqueles melhorados como o MUSSA DEMES. nenhuma medida adotam
para a redução dos privilégios econômicos, das desigualdades e das
oligocracias. Ora, no Estado Democrático de Direito, há compromisso
inseparável com a liberdade e a igualdade, concretamente concebidas, com
a evolução qualitativa da democracia e com a erradicação daquilo que se
chamou de o "ser oligárquico" subsistente cm quase todas as democracias.
A verdade é que não se pode tolerar que se continuem prestigiando, cada
vez mais, as concentrações de riqueza em mãos de poucos, sem chamar tal
elite privilegiada à solidariedade tributária.

Nem o sistema tributário em vigor é justo, mas é regressivo,
nem tampouco a despesa, a aplicação da receita é canalizada para atenuar
as profundas desigualdades existentes na ordem dos fatos. Se, é verdade,
não se pode garantir, tecnicamente, cm um projeto de reforma tributária, a
correta distribuição dos recursos advindos da arrecadação, distribuição
imprescindível à realização da justiça, pelo menos podem ser estabelecidas
as regras fundamentais de um sistema tributário segundo o princípio da
solidariedade.

Ora, o carro-chefe das conquistas sociais cm uma
democracia social está na manutenção de uma eficiente e boa previdência
social pública, de uma assistência social, protetora da família, das crianças,
dos idosos e dos desamparados, na saúde dos cidadãos e na educação
fundamental. O financiamento da Seguridade Social, assentado
exclusivamente cm um imposto amplo sobre o consumo, acarretará
aumento dos preços finais das mercadorias e bens, inclusive dos essenciais,
onerando excessivamente os mais pobres, em um círculo vicioso de
autofinanciamento. Por isso mesmo, para o custeio dessas metas
fundamentais, este projeto prevê:

a) a manutenção das contribuições sobre a folha de salários,
inclusive a parcela destinada ao "Sistema S": das contribuições devidas
pelos empregados e demais segurados da Previdência Social; e sobre a
receita de concursos de prognósticos:

b) a criação de uma contribuição social geral, não-
cumulativa, que pode alcançar a mesma base de incidência do ICMS;
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c) a criação de uma ampla contribuição solidariedade,
incidente sobre:

• a renda e proventos de qualquer natureza, de pessoas
físicas e jurídicas, acima de certo valor;

• o patrimônio líqüido das pessoas físicas e jurídicas acima
de certo valor;

• assim como sobre movimentação financeira,
compensável com qualquer outra contribuição paga ao
sistema, inclusive com aquela recolhida pelos servidores
públicos federais, estaduais e municipais, a fim de se
atingir a economia informal.

3. A reforma tributária e o desenvolvimento.

O estímulo ao desenvolvimento e ao investimento do setor
privado, considerado o sistema tributário, depende basicamente de dois
fatores: segurança jurídica e previ sibilidade, de um lado e, de outro,
neutralidade dos impostos incidentes sobre o consumo, de modo que não
fique onerada a produção, ônus que leva à quebra da livre concorrência e à
interferência na formação dos preços de mercado, deformando-os.

Este substitutivo acentua a segurança jurídica e a
previsibilidade pois:

• proíbe a edição de medidas provisórias, na regulação da
matéria tributária;

• associa o princípio da anterioridade ao da espera
nonagesimal, exigindo a observância de ambos, na
instituição de tributos novos ou majoração daqueles já
existentes;

• mantém a regra da anterioridade para os empréstimos
compulsórios de investimento público, sujeitando-os
também à espera nonagesimal, em oposição à proposta
MUSSA DEMES:

• exige a intervenção da autoridade judicial para a quebra
do sigilo bancário, mediante requisição dos fiscos
interessados, ao contrário da proposta MUSSA DEMES,
que não prevê a intervenção do Poder Judiciário;

• submete ao regime constitucional-tributário e de normas
gerais as contribuições sociais de custeio da Seguridade
Social, ao contrário da proposta MUSSA DEMES, que
retira do art. 149 da Constituição Federal a menção
àquelas contribuições.
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Além disso, consagra a neutralidade dos impostos sobre o
consumo, pois elimina a cumulatividade das contribuições de custeio da
Seguridade Social, assim corno a atual cumulatividade inerente ao ICMS.

É sabido que o princípio da não-cumu lati vidade, consagrado
nas Constituições brasileiras, há mais de trinta anos, sempre foi
timidarnente compreendido na prática nacional, quer no IPI, quer no ICMS.
Depois do advento da Lei Complementar n° 7/96, reconheceu-se o direito
de crédito cm relação às aquisições de bens do ativo fixo. Não obstante,
ainda não estão cm vigor os créditos relativos às compras de bens de uso e
consumo, nem tampouco se pratica um regime de compensação eficiente
com ressarcimento dos créditos excedentes. Ao se somarem o IPI, o ICMS
e o ISS, ganha o sistema cm não-cumulatividade, a par de se assegurar o
reembolso dos créditos acumulados, em especial na exportação.

Ora, o projeto MUSSA DEMES cria mecanismos de
cumulação estrutural de créditos nas operações interestaduais, pois o
modelo de eliminação da alíquota dos Estados desencadeia manutenção de
créditos estaduais nas operações anteriores e acarreta a impossibilidade de
dedução nas etapas subseqüentes. Se não houver imediata e automática
restituição cm espécie, fenômeno de difícil assimilação em âmbito
nacional, certamente será onerada mais uma vez a produção nacional. A
proposta deste substitutivo não contém, exceto nas exportações, nenhum
mecanismo de cumulação estrutural de créditos.

Pretende-se, ainda, que as bases amplas do imposto (mais
amplas do que aquelas desenhadas nos demais projetos existentes)
garantam alíquotas menores para todos. Os demais projetos apresentados,
inclusive o MUSSA DEMES, propõem, quando muito, a soma dos fatos
geradores hoje alcançados pelos ICMS e pelo ISS, sem considerar as flOVS
fontes de riqueza, que não se enquadram nos conceitos tradicionais de
mercadorias e serviços. Ao expandir a regra-matriz do novoICMS, este
substitutivo procura não gravar mais ainda OS setores tradicionais da
produção nacional já excessivamente onerados.

O combate à sonegação tributária, fator de desequilíbrio e
de concorrência desleal, será facilitado cm um sistema que prevê a
cobrança de um imposto de vendas no varejo, administrado e fiscalizado
pelos Municípios, assim como a cobrança, da economia informal, de urna
contribuição solidariedade de custeio da Seguridadc Social.
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Enfim, esses são os principais traços do sistema tributário
proposto, que procura garantir a liberdade, a autonomia de Estados e
Municípios, assim como o Estado Democrático de Direito, forma de Estado
cm que não apenas as empresas devem atuar em um mercado de livre
competição e franca neutralidade, mas ainda aquele que assegura tributar
de acordo com o princípio da solidariedade, na construção de uma
sociedade mais justa, de uma vida digna a cada cidadão e de contínua
igualdade eqüitativa de oportunidades para todos.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 1999.

Doutor Newton Cardoso
Governador do Estado de Minas Gerais

em exercício

Deputado ANDERSON ADAUTO
Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais

Tarcísio Delgado	 Antônio Gundim
Presidente da Associação Mineira de	Presidente da Federação das Associações

Municípios	 M icrorregi nais de Minas Gerais

Siefan Bogdan Salej
Presidente da Federação das Indústrias de

MG

Renato Rossi
Presidente da Federação do Comércio do

Estado de MG

Paulo César Funghi
	 José Aparecido de Pádua

Presidente da CUT/Minas	Presidente do Sindicato dos Fiscais e dos
Agentes Fiscais de Tributos

Geraldo Luiz Brinati
	 Paulo Jorge dos Santos

Presidente da Associação dos	Coordenador do Núcleo Estadual da União
Funcionários Fiscais do Estado	Nacional dos Servidores Públicos
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S1IBSI , ITE TIV() À PROPOSTA 1)E lMFNI)A À CONSTITUIÇÃO N. 175-A, l)E
1995 (Do P0 )D[R EXECUTIVO)

Altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art.
60 da (.onstituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1". Os artigos da Constituição Federal abaixo> enumerados passam a
vigorar com as seguintes alterações:

"Ari. 34 ..........................................................................................

v-	.............................................................................................

c) deixar de efetuar o repasse de que trata o art. 157, § 5", 111,
dentro dos prazos fixados em lei;

VII - ................................................................................................

f) cumprimento das disposiç(es constitucionais relativas ao
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de c1iiak1uer natureza, na hipótese prevista no art. 155, §
2°, IV.

Ao.	103 ..........................................................................................

X - o órgão de ciuc trata o art. 155,	2", XIV, em	Inatoria
relacionada com o irnp )sto de CIUC trata o art. 15 5,  li.

Ari.	145 ..........................................................................................

II - taxas:

a) em razão do exercício cio poder de polícia;
b) pela prestação contínua de serviços de limpeza, conservação,

saneamento, iluminação e segurança de logradouro publico onde haja unidades
imobiliárias;
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c) pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

2° Mediante autorização do Poder Judiciário e por requisição da
Fazenda Pública, será concedida a quebra do sigilo bancário do sujeito passivo
do tributo, nas hipótesus c condições de urtncia e prioridade dchnidas cru lei

complem e fl t r.

§ 3" Ninguém será processado penalmente antes de encerrado o
processo administrativo tributário que aprecie a matéria da denúncia, não
correndo a prescrição penal até o encerramento.

§ 40 As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Art. 148 .....................................................................................

li - no caso de investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, 111, "b e

§ 1° A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

§ 2° Não poderá ser instituído empréstimo compulsório se a União
estiver inadimplente em relação a outro.

Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas
áreas, observado o disposto nos arts. 146, Til, e 150, 1 e Til, e sem prejuízo do
previsto flOS arts. 193, § 3°, V, e 195, § 6°, relativamente às contribuições a que
aludem os dispositivos.

Art. 150 .................................................................................

1 - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, vedada a
utilização de medida provisória;

III- .......................................................
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c) antes dc decorridos noventa dias da publicação da lei que OS

iflStitUiLl OU aumentou, sem prejuízo do disposto na alínea anterior;

\J - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio
de tributos interestaduais ou intermunicipais, admitida a cobrança de pedágio
pela utilização de vias públicas conservadas;

§ 1'' A vedação do 1flC1SO lii, "1" e '' C " , na(, Se aphca ios 1flj )StOS
previstos nos arts. 153, 1, li, e	e 154, li.

§ 6" Qualquer subsídio ou iscnçào, redução de base de calculo,
concessão de credito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos,
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual OU municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo, ressalvado o disposto no art. 153, §
2", Xl.

7" A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de tributo, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, asseguradas a cobrança da diferença, quando a base de
calcuJo presumida tiver valor inferior à efetivamente ocorrida, e a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, ou paga cm excesso, quando não se
realizar o fato gerador presumido ou, realizado o fato gerador, a base de
cálculo presumida tiver valor superior à efetivamente ocorrida.

Art.	151	..........................................................................................

lii - instituir isenções de tributos da competência d o s istados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, exceto na hipótese de tratados ou
convenções internacionais.

Art.	153 ..........................................................................................

1 - importação) de produtos estrangeiros e de serviços;

li - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados e de serviços;

1 \' - operaç(es relativas a produtos de tabacaria e os resultantes da
industrialização do fumo, bebidas, vcicuh >s automotores, inclusive
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embarcações e aeronaves, e produtos supérfluos especificados em lei
complementar;

§ l É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os
limites estabelecidos cm lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados flOS

incisos 1, II e V.

§ 2°..................................................................................................

II - poderá ser exigido, antecipadamente, dentro do período de
apuração, nos termos da lei, sem prejuízo da compensação ou restituição do
valor que exceder ao efetivamente devido no encerramento do mesmo
período.

§ 3° O imposto previsto no inciso IV:

1 - terá alíquotas seletivas;

11 - incidirá sobre produtos nacionais e importados uma única vez
na cadeia de circulação;

111 - não incidirá na exportação.

§ 4° O imposto previsto rio inciso VI:

1 - terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá sobre as pequenas
glebas rurais, nas condições definidas em lei;

II - poderá ter, na forma da lei, as funções de administrar,
arrecadar e fiscalizar delegadas a Estados e ao Distrito Federal, cabendo-lhes,
nesta hipótese, a parcela do produto da arrecadação pertencente à União.

6° A União instituirá imposto sobre a renda negativo, aplicável às
famílias de baixa renda, nas condições e limites estabelecidos em lei.

Art. 155 ..........................................................................................

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de qualquer natureza, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
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§	lO.................................................................................................

II - relativamente a l)CflS fliUeiS, semoventes, depósitos bancários,
títulos e créditos, compete ao 1 stado onde estiverem na (lata da abertura da
SUCCSSO, OU tiver domicílio 1) doador, Ou ao Distrito Federal.

IV - terá alíquotas progressivas, nunca inferiores a três por cento,
em razão do valor da herança, legado ou doação e do grau de parentesco entre
o de dupis ou doador e os herdeiros, legatários ou donatários.

V - será o Único imposto a incidir sobre os acréscimos
patrimoniais decorrentes da transmissão de bens ou direitos causa morfu ou por
doação.

VI - incidira, periodicamente, sobre o patrimônio das fundações
familiares, nos termos de lei complementar.

§ 2" .................................................................................................

- incidirá também sobre:

a) a importação de mercadorias ou bens do exterior, por pessoa
física ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a uso, consumo ou
ativo permanente de estabelecimento;

b) a transferência de mercadoria entre estahelecimenios do mesmo
titular, situados em 1stados diferentes cia Federação;

c) a prestação de serviço a tomador domiciliado no território
nacional, quando realizada ou iniciada no exterior, independentemente do
domicílio do prestador;

d) alienações com reserva (lC domínio, locações de bens móveis
com ou sem opção de venda;

e) exploração, com ou sem cessão de direitos, (lc bens moveis
corpóreos ou não corpóreos, que assegurem a fruição ou criem utilidades por
meios eletrônicos ou por quaisquer outros meios;

f) fornecimento de água tratada, independentemente do regime de
exploração do serviço;

g) o tratamento) previsto na alínea "b" deste inciso poderá ser
estendido para a transferência de mercadoria, e ainda de bens de uso, consumo
ou ativo permanente, entre estabelecimentos do mesmo titular, situados em
países diferentes em processo de integração de mercados com o Brasil.

18



II - não incidirá:

a) sobre a operação que destine ao exterior mercadorias, bem
como sobre a prestação de serviço de transporte a ela relativa, e sobre
prestação de serviços a tomador domiciliado no exterior;

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

iii - é vedada:

a) a concessão de isenção, diferimento, redução de base de cálculo
e crédito presumido, excluídas as hipóteses de remissão e anistia;

b) a devolução incentivatória do imposto, parcial ou total, direta
OU indireta, condicionada ou não, ao contribuinte, a responsável ou a terceiro;

c) a concessão de qualquer outro incentivo ou benefício, fiscal ou
Financeiro, com base no imposto, dos quais resulte redução ou eliminação,
direta ou indireta, do respectivo ônus ou dilatação do prazo para o seu
pagamento;

IV - na hipótese de ação direta de inconstitucionalidade, argüida
pelo órgão previsto no inciso XIV deste parágrafo, contra lei ou ato normativo
infralegal editado por Estado ou pelo Distrito Federal, será observado o
seguinte:

a) suspensos os efeitos da lei ou do ato normativo, até a sua
revogação, cassação da liminar ou decisão de mérito pela constitucional idade,
poderão ser retidos os repasses dos recursos previstos nos arts. 157, 158 e 160
desta Constituição à unidade da Federação que os tenha editado, até o limite de
dez por cento de seu valor;

b) além da retenção de recursos prevista na alínea anterior, a
unidade da Federação fica sujeita à intervenção federal, prevista no art. 34, Vil,
11 fI.

V - a sua base de cálculo não compreenderá o montante do
próprio imposto e dos impostos previstos no:

a) art. 153, IV, quando forem devidos ambos os impostos sobre a
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à
comercialização;

b) art. 156, III.

19



VI - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores pelo
mesmo OU outro Estado ou pelo Distrito Federal;

VII - a não-incidência, salvo determinação em contrário de lei
complementar:

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

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

VIII - resolução do Senado Federal, de iniciativa de um terço dos
Governadores dos Fstados e do Distrito Federal, ou de um terço dos
Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, ou de um terço dos Senadores, aprovada por quatro
quintos de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações, observado o seguinte:

a) as alíquotas serão uniformes, em todo o território nacional, sem
distinção entre as operações e prestações internas e interestaduais;

b) as alíquotas poderão ser seletivas, em função da essencialidade
das mercadorias e dos serviços;

ix - considera-se interna a operação de importação, bem como a
prestação de serviço realizada ou iniciada no exterior;

X - os Estados e o Distrito Federal poderão fixar alíquotas
adicionais para operaçoes e prestações internas, em uma ou mais etapas de
circulação da mercadoria OU serviço;

Xl - mediante deliberação do órgão previsto no inciso XIV deste
parágrafo, a alíquota do imposto poderá ser eliminada ou reduzida,
temporariamente, por solicitação do Presidente da República, na operação de
importação de mercadoria ou bem, quando houver relevante interesse nacional
de ordem econômica ou social, prévia e plenamente justificado;

Xli - será cobrado pelo Estado onde estiver situado o
estabelecimento que promover a operação ou a prestação ou tiver domicílio a
pessoa física ou jurídica que importar bem, mercadoria ou serviço, e o produto
de sua arrecadação nacional, ressalvada a parcela decorrente do adicional de
aliquota de que trata o inciso X deste parágrafo, será repartido nos termos do
art. 157;

XIII - cabe à lei complementar dispor sobre:
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a) o fato gerador do imposto, sua base de cálculo e seus
contrihuintcs e responsáveis, além dos casos de equiparação de bens e títulos
que representem a mercadoria;

b) substituição tributária;

C) o regime de compensação do imposto e os mecanismos de
ressarcimento do crédito excedente;

d) o local das operações relativas à circulação de mercadorias e
bens e das prestações de serviços, para efeito de sua cobrança e definição do
estabelecimento responsável;

e) regimes especiais de tributação aplicáveis a prestadores de
serviço em substituição à sistemática prevista no inciso VI deste arti(ro;

f1 sistema simplificado de pagamento do imposto, pelo qual
poderão optar a microempresa, a empresa de pequeno porte, o microprodutor
rural e OS produtores rurais de pequeno porte, incluídas as cooperativas, se for
o caso;

g) as hipóteses em que poderá ser facultada ao contribuinte a
opção pela compensação de percentagem fixa, a título de montante do imposto
cobrado nas operações OU prestações anteriores;

h) a forma e as condições para a concessão de benefícios ou
incentivos financeiros vinculados ao imposto, visando à atração de novos
empreendimentos para o País;

i) o procedimento relativo à retenção de que trata a alínea "a" do
inciso 1V deste parágrafo;

J ) o tratamento tributário aplicável às operações de importação de
mercadoria para industrialização e posterior exportação;

k) o tratamento tributário diferenciado aplicável aos bens
destinados ao ativo permanente, visando a incentivar a renovação do sistema
produtivo nacional;

1) as penalidades e demais acréscimos a serem aplicados pelo
descumprimento das obrigações tributárias;

M) a criação e o funcionamento do órgão de que trata o inciso
seguinte e dispor sobre as sanções aplicáveis ao descumprimento de suas
deliberações.

XIV - cabe a órgão composto por representantes de todos os
Estados e do Distrito Federal, especialmente:
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a) gerir e orientar a apuração e o repasse de que trata o art. 157;

b) promover, supervisionar e orientar as retenções de que tratam a
alínea "a" do inciso IV deste parágrafo e o art. 157, 5°, ITI;

c) autorizar, mediante deliberação unânime, a concessão, por lei
ordinária estadual, de anistia e remissão;

d) estabelecer as normas relativas à emissão, utilização e
escrituração de documentos fiscais, aos procedimentos de apuração e
recolhimento do imposto e à prestação de informação econômico-fiscais;

e) fixar os prazos, uniformes em rodo o território nacional, para o
recolhimento do imposto devido, sendo que as suas alterações posteriores
somente entrarão em vigor respeitados noventa dias da data de publicação do
ato;

f uniformizar procedimento e interpretações acerca da aplicação
da legislação do imposto;

g fixar o prazo para a uniformização das legislações estaduais e
distrital do imposto;

h) decidir sobre a proposição de ação direta de
inconstitucionalidade e sobre o percentual de retenção de que trata a alínea "a"
do inciso IV deste parágrafo.

§ 3° As disposições do parágrafo anterior e dc) art. 157, relativas a
bens, mercadorias e serviços, aplicam-se, no que couber, às hipóteses previstas
nas alíneas " d" e "e" do inciso 1 do referido parágrafo.

4° À exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do capul
deste artigo e o art. 153, 1 e 11, nenhum outro imposto poderá incidir sobre
operações relativas a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e
minerais do País e prestações de serviços de telecomunicação.

Ç 5° O imposto previsto no inciso 111:

- incide também sobre aeronaves e embarcações;

11 - terá alíquotas progressivas, nunca inferiores a dois por cento,
em razão do valor dos veículos automotores ou da sua utilização.

Art. 156 ...........................................................................................

111 prestação de serviços a não-contribuinte do imposto de que
trata o art. 155, II, e venda a varejo de mercadorias.
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§ 1° O imposto previsto no inciso 1 terá alíquotas progressivas,
segundo a lei municipal, de acordo com o valor, o uso, a destinação ou a
localização do imóvel, considerados isolada ou cumulativamente.

§ 2° .................................................................................................

III - terá suas alíquotas progressivas, nunca inferiores a dois por
cento, cm razão do valor dos bens ou direitos transmitidos.

§ 3° () imposto previsto no inciso III:

- incide sobre serviços listados em lei complementar;

II - não incide na exportação de mercadorias, nem sobre serviços
prestados a destinatário no exterior;

III - incide na Importação por não-contribuinte do imposto de que
trata o art. 155, II, de bem, mercadoria e serviço cuja prestação tenha se
realizado ou iniciado no exterior;

IV	terá suas alíquotas mínima e máxima fixadas em lei
complementar.

Art. 16	...........................................................................................

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 157, 158, 159 e 160, a destinação de recursos para
manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 212, e
a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita,
previstas no art. 165, § 8°, bem assim o disposto no § 4° deste artigo;

§ 4° É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos
impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos tCCUSOS de que tratam OS

arts. 157, 158, 159 e 160, 1, "a" e "b", e II, para a prestação de garantia ou
contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta, observadas
as restrições constantes dos § 1°c 2° do art. 161.

§ 5° Na execução das garantias ou contragarantias previstas no
parágrafo anterior, somente poderá haver retenção dos recursos relativos a
receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156
após decisão judicial transitada em julgado.
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Art. 193

§ 1" i\ União instituirá contribuição social, devida por qualquer
pessoa jurí(.ica, de direito público ou privado, ou por quem a ela a lei
equiparar, para o custeio de suas ações sociais nas áreas de:

- seguridade social;

11 - ensino fundamental público;

111 amparo ao trabalhador, especialmente através dos programas
de:

a) seguro-(lesenlprego;

b) apoio à geração de emprego, através de microempresas e
pequenas empresas.

§ 2" Parcela da contribuição prevista no parágrafo anterior será
destinada ao financiamento da seguridade social.

§ 3" A contribuição de que trata o § 1":

será não curnulativa;

II - não incidirá sobre a exportação para o exterior nem sobre a
receita dela decorrente;

III incidirá também sobre a importação de mercaclonas, bens e
serviços efetuada por pessoas físicas ou jurídicas;

IV - terá fatos geradores, alíquotas e bases de cálculo diferenciados
em razão da atividade econornica ou da intensividade de utilização de mão-de-
obra, pdcndo, inclusive, para os contribuintes do imposto de que trata o art.
155, II, incidir sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de qualquer natureza;

- sujeitar-se-á ao disposto nu ari. 150, III, "b" e "e".

§ 4" Lei complementar disporá sobre as parcelas mínimas do
produto da arrecadação da contribuição de que trata o § 1" a serem destinadas
ao financiamento das ações mencionadas em seus incisos e na seguridade
social, bem como sobre a constituição de reserva adicional à prevista no art.
239, § 1°, a ser aplicada no financiamento de programas que visem a ampliar a
geração de emprego, com critérios de remuneração qUe lhes preservem o valor.

§ 5" A arrecadação, administração e fiscalização da contribuição
social de que trata o § 1" competem aos órgãos federais de atuação nas
respectivas áreas, nos termos da lei.
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§ 6° Do produto da arrecadação da contribuição prevista no § 1°
destinado para as finalidades previstas no inciso 11 do referido parágrafo e no
2°, serão destinados dez por cento aos Estados e ao Distrito lederal e dez por
cento aos Municípios, na proporção da arrecadação da contribuição em seus
respectivos territórios, para custeio OU financiamento de suas ações nas
respectivas áreas.

§ 7° A União publicará, no segundo mês subseqüente ao
encerramento de cada trimestre, OS valores arrecadados a título da contribuição
social de que trata o § 1° e o demonstrativo dos valores aplicados nas
respectivas ações sociais.

§ 8° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, no
segundo mês subseqüente ao encerramento de cada trimestre, os valores
recebidos nos termos do § 6° e o demonstrativo dos valores aplicados nas
respectivas ações sociais.

Art. 195 A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos 1 ,stados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de parcela da contribuição social de que trata o art. 193, § 1", e das seguintes
contribuições sociais:

1- .....................................................................................................

b) a receita OU o faturamento, no caso de não-contribuinte da
contribuição de que trata o art. 193, § 1°;

IV - de solidariedade:

a) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, à
alíquota mínima de dez por cento;

b) das pessoas físicas, à alíquota mínima de dez por cento,
incidente sobre a parcela da renda e proventos de qualquer natureza que
exceder a cinqüenta salários mínimos mensais;

c) das pessoas físicas, incidente sobre o patrimônio, e das pessoas
jurídicas, incidente sobre os bens e direitos de qualquer natureza, não
classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção de suas
atividades;

(1) sobre a movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira.
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§ 10 A contribuição prevista na alínea ItaH do inciso 1 deste artigo,
devida pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativamente aos
servidores não titulares de cargo efetivo de que trata o art. 40, § 13, depende da
opção do respectivo ente público pelo regime geral de previdência social.

§ li A contribuição prevista ria alínea "a" do inciso IV nau incidirá
quando o faturaniento ou a receita (li) empregador, cia empresa ou da entidade
a cia equiparada for inferi r a vinte titil salários mínimos anuais.

§ 12 A contribuição prevista na alínea "e" cio inciso IV não
incidirá:

1 - relativamente à pessoa física, quando o parrimônio tributável
for inferior a cinco mil salários mínimos, assim considerado o somatório dos
bens e direitos, deduzidas as dívidas e onus vinculados aos bens imóveis e
veículos,

11 - sobre pequenas glebas rurais, definidas na forma do art. 153,
4", 1.

§ 13 A contribuição prevista na alínea "d" do inciso IV:

- não poderá ter alíquota superior a três décimos por cento;

Ii - será deduzida, na forma estabelecida na lei, do valor das
dentais contribuições, inclusive da contribuição de que trata o parágrafo único)
do art. 149, assegurado aos l'stados, ao Distrito Federal e aos Municípios o
repasse dos recolhimentos relativos à dedução.

111 - incidente sobre a movimentação de valores relativos a
proventos decorrentes de aposentadoria e pensão, será devolvida, segundo
critérios estabelecidos em lei, quando não for possível a dedução de que trata o
parágrafo anterior.

§ 14 A lei definira os critérios de transferência de recursos puni o
sistema único de saúde e ações de assistência social da União para OS Lstaclos,
o Distrito Federal e os Muinieipi s, e dos Lstados para os Municípios,
observada a respectiva contrapartida de recursos.

§ 15 E vedada a CoflccSSa() de remissão ou anistia das
contribuições sociais de que tratam os incisos 1, "a", e 11 deste artigo, para
débitos cm montante superior ao fixado cm lei complementar.

§ 16 Do produto da arrecadação das contribuições previstas neste
artigo, serão destinados dez por cento aos Istados e ao Distrito Federal e dez
por cento aos '\Iunicipius, na proporção da arrecadação das respectivas
contribuições em seus territorios, para o financiamento de suas ações na
seguridade social.
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§ 17 Aplicam-se às contribuições previstas neste artigo as
disposições do art. 193, § 5°, 7° e 8°.

Art. 212 ..........................................................................................

§ 5° () ensino fundamental público terá como fonte adicional de
financiamento recursos provenientes do produto da arrecadação da
contribuição social de que trata o art. 193, § 1".

Art. 239 O programa do seguro-desemprego e o abono de que
trata o § 3° deste artigo, atendidas as condições e OS termos da lei, serao
custeados por recursos do fundo de amparo ao trabalhador, que contará com
parcela do produto da arrecadação da contribuição social de que trata o ari.
193, § 1°.

'1

Art. 2° A Seção VI do Capítulo 1 do Título VI da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Seção Vi
Da Repartição da Receita do Imposto sobre Operações

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Qualquer Natureza

Art. 157 O produto da arrecadação nacional do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer
natureza será distribuído observados os seguintes critérios e percentuais:

- oitenta e seis por cento aos Estados e ao Distrito Federal,
observado o disposto no § 1°, proporcionalmente:

a) ao consumo de mercadoria ou bem e à utilização de serviço em
seus respectivos territórios;

b) ao esforço próprio de arrecadação e de fiscalização;

II - quatorze por cento, da seguinte forma:

a) cinco inteiros e trinta centésimos por cento aos Estados e ao
Distrito Federal, segundo os critérios de rateio, vigentes em 31 de dezembro de
2000, do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) dois inteiros e cinqüenta centésimos por cento aos Estados e ao
Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de



produtos industrializados, segundo OS critérios de rateio vigentes cm 31 de
dezembro de 20()0;

c) cinco inteiros e cinqüenta centésimos por Cento aos Municípios,
segundo os critérios dc rateio, vigentes em 31 dc dezembro de 2000, do Fundo
de Participação dos Nt u nicipa )s;

d) setenta centésimos por cento para aplicação cm programas de
tnanciarncnto ao setor produtJvo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
( )este, através de suas instituições financeiras dc caráter regional, de acordo
COM os planos regi( mais de descnvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido
do Nordeste a metade cios recursos destinados à Região, na forma 1UC a lei
estabelecer.

§ 10 () montante referido no inciso 1 será distribuído da seguinte
tornia:

1 - até o valor equivalente à média atualizada da arrecadação
nacional do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intcrmunicipal e de
comunicação, nos exercícios de 1996 a 2(X)0, proporcionalmente à média
atualizada de cada Estado e do Distrito Federal;

11 - o valor excedente ao previsto no inciso anterior, será
distribuído da seguinte forma:

a) até o limite de dez por cento da média nacional atualizada,
setenta por cento para os Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
e o Espírito Santo e trinta por cento para OS demais Estados, distribuídos
proporcionalmente às mercadorias e serviços consumidos ou utilizados cm
cada Estado e no Distrito Federal, cm relação ao seu respectivo conjunto de
Regioes e Estados;

b) da parcela superior ao limite previsto na alínea anterior, vinte
por cento, no máximo, serão distribuídos segundo o esforço de arrecadação e
fiscalização, e oitenta por cento, no mínimo, segundo o consumo de
mercadorias e bens e a utilização de serviços em cada Estado ou no Distrito
Federal.

§ 2" A ncnhuiiia unidade Ícderada poderá ser destinada parcela
superior:

a) a vinte Pr cento do montante a que se refere a alínea tbII do
inciso II deste artigo, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os
demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele
estabelecido;

h) na hipótese da alínea bu do inciso 11 do paragrat() anterior,
relativamente à repartiça() da receita pelo estorçf) de arrecadação e fiscalização,
ao valor correspondente ao seu próprio esforço) de arrecadação e fiscalização,
sendo) que o excedente, se houver, será redistribuído segundo o consumo de
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mercadorias e bens e a utilização de serviços em cada Estado ou no Distrito
Federal.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte c
cinco por cento dos recursos que receberem tiOS termos dos incisos 1 e 11, "h",
deste artigo, observados os seguintes critérios:

1 - setenta e cinco por cento na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços,
realizadas cm seus territórios;

II - dez por cento na proporção da arrecadação do imposto de ciuc
trata o art. 156, III;

111 - quinze por cento, de acordo com o que dispuser lei estadual
OU, no caso dos Territórios, lei federal.

§ 4° Para efeito do disposto na alínea "1" do inciso II deste artigo,
consideram-se pertencentes à Região Nordeste os Municípios de outra Região
integrantes da área de abrangência cia Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste.

§ 5° A repartição da arrecadação nacional do imposto será efetuada
mediante fundo administrado pelo órgão de que trata o art. 155, § 2°, XIV,
observado o seguinte:

- parcela do produto da arrecadação do imposto será apropriada
pela unidade da Federação que a realizar, a título de antecipação, equivalente ao
valor previsto no inciso 1 do § 1° deste artigo, admitida a fixação de valor
superior pelo órgão mencionado no capta deste parágrafo;

II - o restante do valor arrecadado será repassado ao fundo, para
distribuição consoante o disposto neste artigo, compensando-se OS valores
antecipados na forma do inciso anterior;

111 - a unidade da Federação que se apropriar, a título de
antecipação, de valor superior àquele a que tem direito, após aplicação dos
critérios previstos neste artigo, deverá repassar o valor excedente ao fundo,
para a sua redistribuição, sob pena de, sem prejuízo do disposto no art. 34, V,
"c", sujeitar-se à retenção de repasses a que se refere este artigo e OS arts. 158 e
160, cm valor suficiente para a redistribuição.

§ 6° Na hipótese de ressarcimento em espécie de crédito excedente
do imposto, o Distrito Federal e os Estados que o efetivarem farão jus a
equivalente compensação financeira pelo fundo de que trata o parágrafo
anterior.

§ 7° Cabe à lei complementar:

- definir consumo de mercadorias e bens e utilização de serviço
para fins do disposto no inciso 1, "a", deste artigo;
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li - definir esforço de arrecadação e de fiscalização para fins do
disposto no inciso 1, ''b'', (leste artigo;

III - definir valor adicionado para fins do disp ()1( ) no 3", 1;

IV - dispor sobre a forma, as condições, a periodicidade e os
prazos para a apuração e o repasse de que trata este artigo, bem como
disciplinar o disposto no parágrafo anterior;

- dispor sobre o acompanhamento, pelos Municípios, do cálculo
das quotas e da liberação das participações previstas no .3'."

Art. 3" Fica acrescida a Seção VII ao Capítulo 1 do Titulo VI da Constituição
Federal com a seguinte redação:

"Seção Vil
Da Repartição das Demais Receitas Tributárias

Art. 158 Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

- o produto cia arrecadação do imposto da Uniào 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;

II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a
União instituir no exercício da cornpctencta que lhe é atribuida pelo arr. 154, 1.

Art. 159 Pertencem aos Municípios:

- o produto da arrecadação do imposto da 1. nta() sobre renda
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos,
a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírcni e
mantiverem;

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação) do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles
siniad )s;

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação dc) imposto
do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus
territórios.

\rr. 160 A União entregará

1 cio produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;

e) três por cento, para aplicação em programas de financiamento
ao Setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de
suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido cio Nordeste a
metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

11 - cio produto da arrecadação do imposto sobre importação de
produtos estrangeiros e de serviços, quinze por cento aos Estados e ao Distrito
Federal que apresentarem saldo positivo entre as exportações e importações de
mercadorias e serviços realizadas em seus territórios, proporcionalmente aos
respectivos saldos.

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com
o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, nos lermos cio disposto nos arts. 158, 1, e 159, 1.

§ 2° Para efeito do disposto na alínea "e" do inciso 1, consideram-
se pertencentes à Região Nordeste os Municípios de outra Região integrantes
da área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.

Art. 161 Ressalvados os CSOS expressamente previstos nesta
Constituição, é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego
dos recursos atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Município, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.

§ 1° A vedação prevista neste artigo não impede a União e OS

Fstados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus
créditos, inclusive de suas autarquias, exceto na hipótese de ser o beneficiário,
ou autarquia sua, credor da União, dos Estados ou de suas autarquias.

§ 2° A faculdade prevista no parágrafo anterior não poderá ser
exercitada quando:

1 - o inadimplemento decorrer de caso fortuito OU motivo de força
maior;

II - situação conjuntural imprevista tornar o pagamento
excessivamente oneroso para o devedor;

III - a retenção dos recursos colocar em risco a regularidade da
prestação de serviços essenciais a cargo do Estado ou do Município.

Art. 162 Cabe à lei complementar:
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1 - estabelecer normas Sobre a entrega dos recursos de que trata o
art. 160, especialmente sobre os critérios de rateio dos hindus previstos em seu
inciso 1, objetivandi 1 promover o equilíbrio sócio-economico entre Estados e
entre Municípios:

II - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do
Cálculo daS quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 158, 159 e
160.

Parágrafo único. ( ) Tribunal de Contas da Unia() efetuará o cálculo
das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso li."

Art. 4" As Disposições Constitucionais Gerais ficam acrescidas dos seguintes
artigos:

"An. 251 A transferência de novos encargos aos listados, ao
Distrito Federal e aos Municípios fica condicionada à correspondente
transferéncia de recursos pela limão e pelos listados."

Art. 5" () disposto no art. 148, 2°, da Constituição Federal, na redação dada
por esta Emenda, não será aplicado em relação a empréstimo compulsorioo institUido) antes
de sua entrada cm vigor.

Art. 6" ( ) saldo credor do imposto sobre operações relativas á circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e iniermunicipal e de
comunicação existente no dia 31 de dezembro de 2000, será compensado com o imposto
previsto no art. 135, 11, na redação dada por esta Emenda, devido nas operações OU

prestações.

Art. 7" Até que seja fixada cm lei complementar, a alíciuota mínima do imposto
de que trata o art. 156, 111, será de um por cento, e a máxima, de trés por cento.

Art. 8' lnc]uant() a lei complementar mencionada no art. 162 da Constituição
Federal, com a redação dada por esta lmenda, não dispuser a respeito, a União, OS

Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão até o último dia do mês
subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os
recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar, e a expressão
numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo unicu. ( )s dados divulgados pela União serão discriminados por
listados e por Município; os dos Estados, por Municípios.

Art. 9" Em relação à Zona Franca de Manaus, até 5 de outubro de 2013, a
legislação do imposto previsto no art. 155. II, da Constituição Federal, na redação dada por
esta lmenda, observará o mesmo tratamento tributário dispensado em 31 de dezembro de
200() ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicaçã(>.

Art. II) A partir de 1° de )anciro de 2001, ficam revogadas as isenções,
diferimentos, reduções de base de cálculo, créditos presumidos e quaisquer outros
incentivos OU benefícios fiscais, financeiros ou de outra natureza, inclusive prorrogaça() de
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prazo para pagamento, relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ressalvados os benefícios e os incentivos legalmente concedidos, sob
condição e com prazo certo.

Art. 11 Aplica-se o art. 34, SS 3°, 4° e 5° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias às situações decorrentes desta Emenda.

Art. 12. Fica instituído, a partir do exercício financeiro de 2001, o Fundo de
Reabilitação de Estados e Municípios, com o objetivo de viabilizar o pagamento das
parcelas mensais de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
decorrentes dos contratos de renegociação de suas dívidas públicas firmados com a União.

§ 1° Integram o Fundo de Reabilitação de Estados e Municípios:

1 - trinta por cento do produto da arrecadação do imposto de que trata o art.
153,1V;

vinte e cinco por cento dos recursos provenientes da alienação de
participação acionária da União e dos órgãos da administração federal indireta cm empresas
públicas e sociedades de economia mista.

§ 2° Os recursos do fundo serão utilizados para o abatimento das parcelas
mensais de responsabilidade dos lstados, do Distrito Federal e dos Municípios,
proporcionalmente aos seus respectivos saldos dos contratos de renegociação das dívidas
firmados com a União.

§ 3° De forma complementar aos recursos do fundo, serão abatidos das
parcelas mensais de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios OS

encargos decorrentes cia diferença entre a taxa média de juros aplicada aos títulos da dívida
pública federal e a taxa média básica de juros internacionais, flO período de 1° de j aneiro de
1995 até a data de vigência dos juros previstos flOS contratos de renegociação de suas
respectivas dívidas com a União.

§ 4° Em substituição à instituição do fundo, a ['nião poderá optar
exclusivamente pelo critério previsto no parágrafo anterior.

Art. 13 A União devolverá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos exercícios financeiros de 2001 a 2015, em parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos
termos da lei:

1 - os recursos a eles pertencentes e destinados ao fundo de que tratam os art.
71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

11 - a diferença entre as perdas efetivas de Estados e Municípios decorrentes da
Lei Complementar n.° 87, de 13 de setembro de 1996,  e OS valores compensados nos
termos de seu Anexo.
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Parágrafo único. Na hipótese de Estado ou Município que tenha firmado
contraio de renegociação de sua dívida pública com a União, os valores a serem devolvidos
flOS termos deste artigo serão utilizados para abatimento (Ias parcelas mensais de
responsabilidade do [stado ou do Município, deduzidos 0)5 valores de (1UC tratam o artigo)
antcru )r.

Ao. 14 Esta Emcnda, ressalvado o disposto no parágrafo único, entra em vigor
cm 1" de iaflciro de 2001.

Parágrafo único. Entram em vigor na data da promulgação (lesta Emenda:

- as alterações relativas aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 145, II
c2",3°e4°;art. 14, Ii e	i°e2°;art. 150, 1, 1ll,"c",Ve7°;art. 131, lll;art. 133,
2", 11, e	4", l e II; art. 150,	1°; art. 161, "caput" e	l°e 2°: e ari. 16 7 ,	4°c 5".

II o art. 251 da Constituição 1 ederal;

III - o art. 5° desta Emenda.

A ri. 15 Revogam-se, a partir da data prevista no "caput" do artigo anterior, OS

seguintes dispositivos da Constituição Federal:

art. 153, ',.11;

II	art. 195, § 4°.
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