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APRESENTAÇÃO 

Nos têrmos do convênio celebrado entre o Ministério da 
Fazenda e a Fundação Getúlio Vargas, a tarefa confiada à Co
missão de Reforma do Ministério da Fazenda abrange desde o 
levantamento e substituição das rotinas de trabalho, a elabora
ção de manuais, o exame detido da administração dos dinheiros 
públicos, a crítica e reformulação das leis e regulamentos t ribu
tários, até a análise da discriminação de rendas. Neste último 
caso, os estudos da Comissão poderiam, eventualmente, ir até 
a proposta de emenda de determinadas disposições constitucio
nais em vigor. 

Com efeito, a Comissão · constituída pelo Ministro da Fa
zenda para proceder a essa análise acaba de submeter àquele 
titular duas Emendas Constitucionais, A e BJ as quais, se ado
tadas, virão reorganizar todo o sistema tributário nacional e 
modificar sensivelmente a atual distribuição das fontes de ren
da entre os três níveis de govêrno da Federação. 

As Emendas vêm precedidas de longas considerações com 
que os autores procuram fundamentar suas propostas. 

A presente publicação contém o texto das Emendas, a res
pectiva justificação e, como anexo, o projeto de Exposição de 
Motivos do Ministro da Fazenda, encaminhando ao Chefe do 
Poder Executivo a versão final (diferente em alguns pontos da 
proposta pelo grupo) dos Anteprojetos de Emenda Constitu
cional . 
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Tratando-se de proposta de emenda à Constituição, mes
mo no caso da atual discriminação de rendas, que tem sido 
objeto de críticas gerais e constantes, acredita a Comissão que 
seus estudos e conclusões devem ser submetidos ao cadinho da 
análise ampla, rigorosa e abalizada, a fim de que, opulentados 
pelas sugestões dos competentes, possam atingir o grau de ma
turidade, sabedoria e refinamento desejáveis em questões deli
cadas como esta. 

Ainda que o Ministro da Fazenda decida encaminhar, desde 
logo, as Emendas Constitucionais propostas ao Presidente da 
República, a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, 
responsável pela sua formulação, considera indispensável torná
-las públicas e, por essa forma, expô-las à crítica dos que podem 
opinar, com autoridade, sôbre o assunto. 
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FUNDAMENTOS DA REFORMA 



Exmo. Snr. Dr. 

Octávio Gouveia de Bulhões 

Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda. 

A Portaria n.o GB-30, de 27 de janeiro de 1965, ex

pedida por V. Exa. com o co-patrocínio do Exmo. Snr. 

Ministro Extraordinário para os Assuntos do Planeja

mento e Coordenação Econômica, criou esta Comissão e a 

incumbiu, nos térmos de expressa recomendação do Exmo. 

Snr. Presidente da República, de elaborar um Anteprojeto 

de reforma da atual discriminação constitucional de ren

das. Ao apresentar a V. Exa. o trabalho concluído, a Co

missão pede licença a V. Exa. para justificá-lo pelas con

siderações que passa a expor. 



1. ORIENTAÇÃO GERAL 

C7ítica. do sistema. vigente 

1/ 1. A Comissão está convicta de que a causa principal dos 
defeitos, por demais conhecidos para serem aqui relembrados 
pormenorizada mente , de que padece a atual discriminação de 
rendas é o fato de o assunto ser tratado como problema jurídico 
e não econômico . Desde 1891 vem sendo seguido o critério, pe
culiar às Constituições brasileiras, de partilhar tributos desig
nados por suas denominações j uridicas usuais, pôsto que nem 
sempre pacüicas para os próprios juristas. Êsse sistema tem 
provocado ou facilitado distorções econômicas, e mesmo proble
mas estritamente jurídicos, que o crescimento das necessidades 
financeiras do poder público, e a conseqüente complexidade e 
onerosidade dos tributos federais, estaduais e municipais so
mente tendem a agravar. 

1/ 2. Exemplo desta afirmativa é a proliferação de figuras tri
butárias, concebidas em têrmos puramente jurídico-formais, 
com que os três governos têm procurado alargar o campo de 
suas competências e fortalecer o montante de suas arrecada
ções. Entretanto, êsses resultados, via de regra, somente são 
atingidos à custa da infração, mascarada com maior ou menor 
habilidade, porém conscientemente visada pelo legislador, das 
limitações impostas pela Constituição à própria competência 
impositiva ou à configuração legítima dos tributos nela conti
dos. Isto sem falarmos nas sobreposições de tributos, do mesmo 
ou de outro poder, econômicamente idênticos, e diferençados 
apenas pelas roupagens jurídicas de que () legislador os reveste. 
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Pode-se mesmo dizer, sem exagêro, que existem hoje, no Brasil, 
m ai s tributos formalmente distintos que fatôres econômicos 
su bstancialmente aptos a servir de base à t ributação. 

1/ 3. Por outro lado, a Constituição, em seus arts. 15, 19 e 29, 
assenta a partilha tributária na conferência, à União, aos Esta
dos e aos Municípios, de impostos privativos, colocados em 
três campos supostamente estanques e insuscetíveis de confu
são. Entretanto, imperativos econômicos bem conhecidos, cuja 
atuação é possibilitada por distorções jurídicas igualmente no
t órias, solaparam aquela premissa básica do sistema, e a inter
penetração dos campos privativos é hoje um fato que dispensa 
demonstração. P ara êsse resultado concorreu decididamente o 
critério formal e nominalista da discriminação de rendas, ense
jando a deformação conceitual, tanto dos impostos privat ivos, 
como dos que legitimamente caberiam no campo residual, im
perfeitamente regulado no art. 21, como ainda das taxas, men
cionadas de form a necessàr iamente genérica no art. 30 . 

Premissas da 7·e forma 

1/ 4 . Confrontada com êsse quadro, a Comissão procurou su
bordinar seus trabalhos a duas premissas que adotou como fun
damentais. A primeira delas é a consolidação dos impostos de 
idênticas naturezôs em figuras unitárias, definidas por via de 
referência às suas bases econômicas, antes que a uma das mo
dalidades jurídicas que pudessem revestir. A segunda premissa 
é a concepção do sistema tributário como integrado no plano 
econômico e jurídico nacional, em substituição ao critério, atual 
e histórico, de origem essencialmente política, da coexistência 
de três sistemas tributários autônomos, federal , estadual e mu
nicipal . 

1/ 5. Procurou-se dar à primeira premissa uma expressão prá
tica enquadrando todos os impostos componentes do sistema 
tributário nacional em quatro grupos: o dos impostos sôbre o 
comércio exterior; o dos impostos sôbre o patrimônio e a renda; 
o dos impostos sôbre a produção e a circulação de bens; e, 
finalmente, o dos impostos especiais, que, por suas carecterís
ticas técnicas ou pelo seu caráter extraordinário, transcendem 
os limites de cada um dos três primeiros grupos. Ainda para 
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atuação da primeira premissa, suprimiu-se o campo residual, 
que hoje recolhe todos os impostos inominados, de quaisquer 
naturezas, mas que não teria razão de ser num sistema que, 
como o proposto, procura conter, nos quatro grupos que aca
bam de ser indicados, tôda a matéria econômica suscetível de 
tribu tação . 

1/ 6. Já a premissa de conceber-se o sistema tributário no 
plano nacional, pôsto que inegàvelmente verdadeira, é necessà
riamente mais ambiciosa, por transcender à divisão política do 
país em três níveis de govêrno. Quanto a ela, a Comissão reco
nhece que o seu trabalho representa apenas uma primeira apro
ximação, a ser aperfeiçoada e completada no futuro, à medida 
que o permitam o desenvolvimento das condições econômicas 
e a conseqüente evolução das idéias políticas. Seria, com efeito, 
obra de puro academismo pretender, num país como o Brasil, 
onde as condições econômicas, políticas, sociais e humanas ain
da são extremamente diversüicadas, realizar de um só golpe, 
no terreno necessàriamente pragmático da tributação, o ideal 
da unidade nacional no nível atingido em países de menor ex
tensão territorial e maior uniformidade de desenvolvimento. 
Como qualquer outra lei, ou talvez mais que qualquer outra, 
a Constituição deve refletir a realidade, ao invés de pretender 
amoldá-la ou constrangê-la. 

1/ 7. Sem embargo dessas ressalvas, a atuação da premissa foi 
procurada de diversas maneiras. Em primeiro lugar, a Comissão 
manteve e, quando necessário, reforçou as normas constantes do 
texto atual, que visam a assegurar, no campo tributário, a uni
dade econômica, política e jurídica do país, como as que pros
crevem a tributação discriminatória e os entraves fiscais às 
atividades interestaduais e intermunicipais. Igualou maior aten
ção mereceram as normas destinadas a impedir a formação de 
pontos de atrito entre os düerentes níveis de govêrno, ou a 
remover os que ocorram. Cabe exemplificar, neste passo, com 
o tratamento dado ao impôsto de exportação e ao impôsto sôbre 
a circulação mercantil, substitutivo do atual impôsto de ven
das e consignações, que sabidamente funcionam hoje, princi
palmente o segundo, como armas de uma verdadeira guerra 
tributária entre Estados produtores e Estados consumidores. 
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Espírito da reforma 

1/ 8. Não obstante êsse espírito que a animou, a Comissão ante
cipa que o seu trabalho será provàvelmente acusado de centra
lizador. Na realidade, porém, a distribuição proposta para os 
tributos federais, estaduais e municipais procurou observar rigo
rosamente a implantação recomendada pela natureza econô
mica e, quando pertinente, jurídica de cada um dêles, sem es
quecer, também, as características políticas e as condições admi
nistrativas próprias de cada um dos três governos que inte
gram a Federação. É certo que os impostos atribuídos à União 
são em maior número, mas ao crítico informado e equitativo 
não escaparão dois aspectos compensatórios dêsse aparente de
sajustamento. 

1/ 9. O primeiro dêsses aspectos é, cumulativamente, econô
mico e jurídico. Assim, são mantidos no govêrno central, ou 
a êle devolvidos, em primeiro lugar, os impostos inseparáveis 
de atribuições que a Constituição lhe comete, como o de expor
tação, instrumento regulatório do comércio exterior. Em se
gundo lugar, vêm os impostos que, por suas características jurí
dicas ou pelos seus efeitos econômicos, são federais por natureza, 
como os que incidem sôbre atividades privadas de âmbito na
cional. Finalmente, é o caso dos impostos, como o que incide 
sôbre a renda e os ganhos de capital, cuja eficiência, como 
meios de produção de receita ou de atuação extrafiscal, depende 
de uma legislação uniforme e sistemática e de urna adminis
tração centralizada. 

1/ 10. O segundo dos aludidos aspectos compensatórios é , ao 
contrário, financeiro: um exame, mesmo perfunctório, dos dis
positivos referentes à redistribuição das receitas tributárias 
mostrará que, ressalvada à União a receita necessária para 
atender a seus próprios encargos, os impostos federais têm, no 
sistema proposto, antes o caráter de tributos nacionais, de legis
lação uniforme e arrecadação centralizada, cujo produto é, po
rém, rateado com as demais entidades políticas por critérios, 
a um tempo, menos empíricos e mais seguros que os atualmente 
previstos quanto a apenas alguns impostos. Êste é, aliás, somente 
um detalhe de um dos problemas a que a Comissão dedicou 
esfôrço considerável. O atual sistema de participações na arre-
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cadação é, com efeito, insatisfatório tanto no plano econômico
-financeiro como no plano político-jurídico; as diretrizes obser
vadas pela Comissão em sua tentativa de corrigir essas deficiên
cias tiveram, portanto, de enfrentar o problema em todos êsses 
terrenos. 

1/11. No plano econômico-financeiro, os defeitos do atual sis
tema cifram-se no empirismo da fixação das porcentagens a 
redistribuir e no critério antieconômico da sua redistribuição 
que, em conseqüência, pode até constituir-se, como no caso do 
art. 20, em fator desestimulante do desenvolvimento das pró
prias entidades beneficiadas. Neste particular, a Comissão va
leu-se de dados estatísticos fornecidos pelo Ministério da Fa
zenda e pela Fundação Getúlio Vargas, para calcular de ma
neira mais próxima da realidade, e melhor justificada pela 
experiência, os montantes percentuais das redistribuições. Por 
outro lado, visou-se atribuir ao critério das redistribuições, sem 
prejuízo da garantia financeira dos governos beneficiados, a 
flexibilidade necessária ao seu reajustamento periódico às con
dições econômicas efetivamente existentes. Lançou-se mão , para 
isso, de urna combinação de duas modalidades legislativas, a lei 
complementar da Constituição e a resolução do Senado Federal, 
que, embora não novas, entretanto não tiveram até hoje a uti
lização a que se podem prestar. 

Técnica adotada 

1/ 12 . Feita esta exposlçao preliminar das diretrizes básicas 
que nortearam seu trabalho, a Comissão passa a justificar, espe
cificamente, as disposições propostas, agrupadas, nos dois capí
tulos &egumtes deste relatório, sob os títulos "Normas Legisla
tivas" e "Normas Tributárias". Cumpre, d~sde logo, justificar 
o oferecimento de duas Emendas, a primeira das quais, ver
sando sôbre competência para legislar e elaboração legislativa, 
poderia até mesmo ser argüida de exceder as atribuições da 
Comissão . 

1/ 13 . O exame conjunto das duas Emendas, entretanto, mostra. 
que elas são estreitamente ligadas e, mesmo, inseparáveis; e 
que as proposituras contidas na primeira são essenciais ao fun
cionamento do sistema proposto na segunda. Trata-se, na reali-
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dade, de uma proposição única, dividida em dois textos apenas 
por uma questão de técnica legislativa. Assim, as modificações 
a dispositivos já constantes da Constituição, propostas na Emen
da "A", integrar-se-ão, uma vez aprovadas, ao texto atualmente 
em vigor. Já a Emenda "B", consolidando em forma sistemática, 
com as alterações nela propostas, tôda a matéria tributária hoje 
contida e que se conterá na Constituição, exigiria, para inte
grar-se ao seu texto, extensas transposições e renumerações de 
artigos, parágrafos, incisos e alíneas, com evidente dificuldade 
para o seu entendimento. 

1/ 14. A Comissão considerou, por isso, preferível que a Emen
da "B" se agregasse à Constituição, em lugar de nela inserir-se, 
e para tanto repetiu, naquela, os dispositivos desta que perma
necem inalterados, revogando os textos atuais correspondentes, 
de modo que, de futuro, as citações possam ser feitas aos 
artigos da Emenda "B". Mas não é demais repetir que, a não 
ser por êsse aspecto formal, as duas Emendas propostas são 
inseparáveis, devendo, portanto, ser submetidas ao Congresso 
Nacional, e por êste apreciadas e votadas, conjuntamente, como 
partes integrantes, que são, de uma única propositura . 

2. NORMAS LEGISLATIVAS 

Leis complementares 

2/ 1 . O art. 1.0 da Emenda "A" propõe aditar ao art. 5.0 da 
Constituição, que define a competência da União, um nôvo inci
so n.o XVI, relativo à expedição de leis complementares. Tra
ta-se de disposição necessária à implementação de outra de 
alcance substancial, que adiante será justificada. 

2/ 2 . O art. 4.0 da Emenda "A" acrescenta ao art. 65 da Consti
tuição, referente às atribuições do Congresso Nacional, um 
inciso X, relativo às leis complementares, cuja expedição, pela 
União, foi prevista no inciso XVI, acrescentado ao art. 5.° da 
Constituição pelo art. 1.0 da Emenda em exame. 

'2/ 3. A vigente Constituição de 1946, ao contrário da de 1891-
(art. 34) e da de 1934 (art. 39), não faz referência expressa a 
leis complementares. Tratando amplamente o assunto, em tra-
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balho publicado em 1947, no volume 7.° da "Revista de Direito 
Administrativo", Vitor Nunes Leal, hoje Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, é categórico em afirmar que a omissão não 
autoriza a concluir pelo repúdio da figura legislativa, pois a 
própria Constituição, em vários dispositivos, refere-se a leis que, 
pelo seu conteúdo, têm, nitidamente, caráter complementar dela 
própria, e exemplüica com os arts. 15, § 4.°, 28, § 2.°, 88, 89, 
92, 103, 141, § 36, n.o I e § 38, 148, 151, 153, 205 e 157, n.OS IV e 
VI, além de vários artigos do Ato das Disposições Transitórias. 
Se, como parece à Comissão, que assim o diz no inciso XVI 
que propõe acrescer ao art. 5.° da Constituição, se devam enten
der por complementares tôdas as leis necessárias para regular 
as condições de exercício de princípios ou direitos que a Consti
tuição estabelece ou reconhece, é possível acrescentar ao elenco 
as leis por ela referidas em seus arts. 5.°, n.o XV, alíneas ub" e 
"d", 31, § único, 98, 105, 106, 116, 119, 122, §§ 4.0 e 5.°, 125, 134, 
141, §§ 24 e 31, 146, 147, 179, § 2.0, e 206. 

2/4. Faltam, porém, na Constituição, normas capazes de situar 
as leis complementares na posição hieràrquicamente superior 
à das ordinárias, que lhes compete em sua qualidade de leis 
nacionais e não meramente federais, além de distingui-las for
malmente destas . Para suprir essa lacuna, o.s arts. 1.0, 4.°, 5.° , 
6.° e 7.° da Emenda "A" modificam os arts. 5.°, 65, 67, 68 e 69 
da Constituição, para definir a matéria própria das leis com
plementares, a iniciativa da sua proposição e o processo da sua 
votação . 

2/ 5. No tocante ao conteúdo próprio da lei complementar, o 
inciso XVI mandado acrescentar ao art. 5.° reserva a sua defi
nição, como é lógico, em primeiro lugar à própria Constituição: 
() Congresso expedirá leis complementares nos casos nela pre
vistos. Afora essa hipótese, o dispositivo citado prevê a expe
dição de leis complementares, de acôrdo com a conceituação 
há pouco referida, mas reserva ao Congresso Nacional, como 
preliminar da votação do respectivo projeto, qualquer que tenha . 
sido a sua iniciativa, o juízo soberano quanto ao seu cabimento 
e à sua oportunidade. Fazendo, desde logo, uso da primeira 
dessas duas hipóteses, a Emenda "B" introduz na própria Cons
tituição vários dispositivos determinando a expedição de leis 
complementares: são êles a alínea "c" do inciso IV do art. 2.°, 
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o art. 3.°, o art. 5.°, os §§ 2.° e 4.° do art. 11, o inciso I do § único 
do art. 14, o art. 22, o parágrafo único do art. 23 e o art. 25. A 
justificativa dessas disposições da Emenda "B", feita, mais 
adiante, nos lugares apropriados, completará o que agora está 
sendo exposto acêrca do conceito e do alcance das leis com
plementares. 

2/ 6. Para definir a iniciativa das leis complementares e regu
lar o processo da sua votação, os novos textos sugeridos para os 
arts. 67, 68 e 69 da Constituição, pelo art. 5.° da Emenda "A", 
inspirou-se no que a própria Constituição dispõe no art. 217, 
quanto aos projetos de emendas ao seu texto. Assim, atribui
-se a iniciativa ao Executivo, ou ao próprio Congresso, pela 
quarta parte dos membros de qualquer das suas casas, ou, ainda, 
a mais de metade das Assembléias Legislativas dos Estados, 
cada qual pela maioria de seus membros. Esta última hipótese 
de iniciativa justifica-se, desde logo, pelo caráter nacional, e 
não apenas federal, das leis complementares e, especificamente, 
pelo fato de que, em vários casos, a lei complementar está pre
vista, na Emenda "B", para regulamentação das relações dos 
Estados entre si, ou com a União ou os Municípios, no interêsse 
da unidade nacional do sistema tributário. Por outro lado, à 
diferença das Emendas Constitucionais, as leis complementares 
não são promulgalias pelo Congresso Nacional : recaem, pois, na 
regra geral do art. 70 da Constituição, quanto à sanção e ao 
veto pelo Presidente da República. 

Resoluções do Senado Federal 

2/ 7. O art. 3.0 da Emenda "A" propõe acrescentar ao art. 63 
da Constituição um inciso UI, cometendo ao Senado Federal a 
expedição das resoluções que sejam previstas em lei comple
mentar. Entrosam-se, assim, as duas figuras legislativas, de que 
se vale, por sua vez, a Emenda "B", no § 5.° do art. 11, no inciso 
I do parágrafo único do art. 14, e no parágrafo único do art. 
23, para emprestar ao sistema a necessária flexibilidade , sem 
prejuízo da sua certeza e da sua segurança. 

2/ 8. A resolução do Senado Federal, como figura legislativa, 
não é nova: utiliza-se dela a Constituição vigente, no art. 64, 
porém limitadamente para suspensão da vigência de lei ou de-
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ereto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
As novas utilizações agora propostas, além de assegurarem o 
resultado indicado no item anterior, são perfeitamente enqua
dráveis na competência constitucional e na própria configura
ção política e jurídica do Senado Federal. A Câmara Alta do 
Congresso Nacional, livre das injunções implícitas na repre
sentação proporcional, e tradicionalmente depositária do "poder 
moderador", é, com efeito, o órgão mais indicado para a função 
constitucional de ajustar a lei às condições econômicas atuan
tes, em um dado momento, em assunto que interesse simultâ
neamente a mais de um govêrno. 

Delegações legislativas 

2/ 9. O art. 2.° da Emenda "A" propõe modificação do § 2.° 
do art . 36 da Constituição, para ressalvar, da proibição, nêle 
contida, da delegação de atribuições de um poder a outro, as 
hipóteses do § 1.0 do art. 9.° e do § 1.0 do art. 15, ambos da 
Emenda "B". 1!:sses dispositivos da Emenda "B" autorizam o 
Poder Executivo a, nas condições e nos limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo dos impostos 
sôbre o comércio exterior e do impôsto sôbre operações de 
crédito, câmbio, seguro e capitalização e sôbre operações rela
tivas a títulos e valôres mobiliários, a fim de ajustar aquêles 
impostos aos objetivos da política cambial e de comércio exte
rior, no primeiro caso, e da política monetária, no segundo. 

2/ 10. No direito tributário constitucional, a fixação das alí
quotas ou das bases de cálculo dos tributos é, indubitàvelmente, 
matéria reservada à lei. Assim o dispõe o atual § 34 do art. 
141 da Constituição, e assim o propõe o correspondente inciso I 
do art. 2.° da Emenda "B", apenas com a ressalva dos casos nela 
previstos, que são, precisamente, os dos seus arts. 9.°, § 1.0, e 15, 
§ 1.0, acima referidos. O que se propõe no art. 2.° da Emenda 
"A" configura, portanto, reconhecidamente, uma excessão à 
norma proibitiva, hoje absoluta, das delegações legislativas. 

2/ 11. Entretanto, mesmo na vigência dessa proibição absoluta, 
o Supremo Tribunal Federal já julgou válida uma evidente 
delegação legislativa, contida em lei ordinária, atribuindo ao 
Conselho de Política Aduaneira, órgão do Poder Executivo, 
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precisamente os mesmos podêres, quanto ao impôs to de importa
ção, que o art. 9.0 , § 1.0 , da Emenda "B" prevê, sistemàticamente, 
quanto aos impostos sôbre o comércio exterior. Em seu julgado. 
o mais alto tribunal do país reconheceu expressamente que a 
defesa dos interêsses nacionais, no campo da política cambial 
e do comércio exterior, pode exigir ação cuja urgência seja 
inconciliável com as delongas inerentes ao processo legislativo. 
Nessa conclusão específica estão, porém, inclusas duas afirma
ções de princípios. No plano da ciência política, reconheceu-se 
ao Executivo o seu papel de gestor do interêsse nacional, e não 
apenas o de executor das medidas que lhe determinem os outros 
dois podêres. No plano, mais elevado, da filosofia política, re
conheceu-se que o princípio da separação dos podêres do Esta
do é melhor servido pelo funcionamento harmônico dêles, que 
por um alheiamento entre êles, capaz inclusive de levá-los a 
afrontar-se. 

2/ 12. E, com efeito, a falsa concepção rígida do princípio da 
separação dos podêres perde decididamente terreno. Devolve-se 
a Montesquieu a pureza de suas idéias, traídas por glosadores 
atuados por preconceitos políticos incompatíveis com elas. Na 
valiosa colaboração que prestou à Comissão, o Prof. Caio Mário· 
da Silva Pereira, Chefe do Gabinete do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, informou que aquêle Ministério tem em 
estudos um projeto de Emenda Constitucional disciplinando 
em bases amplas e sob critérios sistemáticos a legislação dele
gada. Não obstante isso, a Comissão decidiu manter o art . 2.0-
da Emenda "A", por considerar que, embora parcial porque 
restrita à matéria tributária, a solução nêle contida é indis
pensável à inteireza do sistema proposto. 

2/ 13 . Cumpre, entretanto, acentuar que o referido art. 2.° da 
Emenda "A" é uma medida provisória, conservada, sem embar
go disso, pelas razões indicadas, e para possibilitar a conclusão 
dos trabalhos da Comissão. O Executivo decidirá .soberanamente 
sôbre a opção entre encaminhar ao Congresso Nacional a Emen
da liA" sob essa ressalva, ou aguardar a conclusão dos estudos 
que se processam no Ministério da Justiça, para então entrosar 
seus resultados com a propositura constante do art. 2.° desta 
Emenda. A Comissão observa, entretanto, que a opção pela 
segunda alternativa implicará fatalmente no retardamento do 
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envio, ao Congresso Nacional, também da Emenda "B", de vez: 
que, como já foi dito, as duas Emendas são complementares, 
e não podem ser apreciadas separadamente. 

3. NORMAS TRIBUTARIAS 

Disposições gerais 

3/ 1. O art. 1.0 da Emenda "B" é uma disposição vestibular e
ordenatória do restante do texto que se lhe segue. Enumera os. 
atos legislativos que regem o sistema tributário nacional, n a 
ordem hierárquica indicada. Em plano nacional, externo às com
petências tributárias da União, dos Estados e dos Municípios 
mas atuando sôbre tôdas elas, situam-se a própria Emenda, as.. 
leis complementares e as resoluções do Senado Federal. Nos.. 
limites das competências tributárias reconhecidas a cada um 
daqueles três governos, vêm as suas respectivas leis ordinárias. 
Estas são, portanto, as leis que expeçam a União, os Estados e
os Municípios quanto aos seus próprios tributos. Pareceria 
ocioso referi-las, mas a razão determinante da referência é a. 
necessidade de deixar claro que as leis ordinárias de cada um 
dos três podêres tributantes integram-se no sistema tributário 
nacional. 

3/ 2 . Ainda no art. 1.0 da Emenda "B", diz·se que o sistema 
tributário nacional compõe-se de impostos, taxas e contribui
ções de melhoria. Não se visou, com isso, proscrever a inven
tiva do legislador que elaborasse novas espécies tributárias.. 
além das consagradas. Visou-se, apenas, manter o sistema vi
gente, pois a Constituição, em seus artigos 15, 19, 21, 29 e 30,. 
n.OS I e U, distribui as competências tributárias em função da
quelas três figuras. Pareceu certo à Comissão que as "outras 
rendas", de que fala o inciso UI do art. 30, configuram rendas 
patrimoniais ou industriais, ou seja, não tributárias: por isto,.. 
êsse dispositivo não é revogado pelo art. 26 da Emenda "B". 
uma vez que é estranho ao sistema por ela regulado . 

3/ 3. O art. 2.° da Emenda "B" relaciona as limitações tributá
rias de caráter geral, isto é, dirigidas por igual à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Destas, as mais 
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importantes, no plano jurídico-constitucional, são as consigna
das nos incisos I e II do referido artigo, que correspondem, com 
algo diversa conceituação, ao que hoje consta do § 34 do art. 
141 da Constituição. Em outras palavras, trata-se dos princípios 
ditos de legalidade e de anualidade, transplantados de sua 
atual colocação no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais 
para a portada dêste capítulo do tratamento integrado do sis
tema tributário nacional. 

3/4. Assim, o inciso I do art. 2.°, da Emenda "B", proíbe ins
tituir ou majorar tributo sem que a lei o estabeleça: é a pri
meira parte do § 34 do atual art. 141. Disposição nova é, ape
nas, a ressalva dos casos previstos nesta Emenda. Convém su
blinhar que essa ressalva não implica em ofensa ao princípio 
de legalidade. A ressalva, com efeito, refere-se às delegações 
legislativas e às resoluções do Senado Federal, que, como já foi 
indicado nos lugares apropriados, são simples modalidades téc
nicas, previstas na própria Constituição, através das quais atua 
o princípio de legalidade . 

3/ 5. O inciso II do art. 2.° da Emenda "B", ao contrário, res
tringe em seu alcance o princípio de anualidade, hoje consa
grado em forma ampla na segunda parte do § 34 do art. 141 da 
Constituição. Pelo texto proposto, estará proibido, apenas, co
brar impôs to sôbre o patrimônio, ou sôbre a renda, com base 
em lei posterior ao início do exercício financeiro correspondente. 

3/ 6. Existem aí duas restrições ao princípio da anualidade. A 
primeira, de natureza temporal, apenas consagra a orientação 
atual da jurisprudência, de admitir a aplicação, no exercício 
imediato, da lei cuja vigência, embora posterior à sanção da 
lei orçamentária, seja, entretanto, anterior à vigência desta. 

3/ 7. A segunda restrição, ligada à natureza dos tributos a que 
se refere, traduz, com mais exatidão que o texto vigente, o fun
damento econômico e político do princípio da anualidade. ~sse 
fundamento é o de garantir o contribuinte contra a cobrança 
imediata de tributos novos ou majorados, com o conseqüente 
desequilíbrio das previsões financeiras dos seus negócios ou ati
vidades. Mas, a simples enunciação dêsse objetivo mostra que 
êle só tem aplicação razoável aos impostos lançados e cobra-
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dos por períodos certos de tempo, do que, aliás, a própria pala
vra "anualidade" já seria suficientemente indicativa. Por isso, 
o texto proposto limita a aplicação do princípio aos impostos, 
chamados "diretos", sôbre o patrimônio e a renda, conceitual
mente ligados a uma situação patrimonial ou financeira per
manente ou durável, cuja apuração não pode, portanto, pres
cindir do elemento temporal. Paralelamente, o princípio deixa 
de aplicar-se aos chamados "impostos indiretos", incidentes 
sôbre fatos isolados e desvinculados de qualquer elemento cro
nológico, e também às taxas e às contribuições de melhoria, 
t ributos que, pela sua vinculação a serviços ou a custos, assu
mem posição paralela à dos "impostos indiretos". Assim, o 
texto proposto, longe de repudiar o princípio da anualidade, 
apenas o reduz a dimensões compatíveis com os seus objetivos. 

3/ 8. O inciso III do art. 2.° da Emenda "B" reproduz o art. 
27 da Constituição, que proscreve a tributação interestadual ou 
intermunicipal. Omitiu-se a ressalva final das taxas de cons
trução, conservação e melhoramento de estradas, de vez que os 
tributos ressalvados não podem ter, em sua acepção legítima -
única que caberia considerar - a natureza dos tributos proi
bidos. 

3/ 9. O inciso IV do art. 2.° da Emenda "B" corresponde ao 
inciso V do art. 31 da Constituição, e divide-se nas seguintes 
alíneas: 

a) reproduz a de igual designação no dispositivo atual, 
substituídas as palavras "bens, rendas e serviços uns 
dos outros" por "o patrimônio, a renda ou os serviços 
uns dos outros", de acôrdo com a nomenclatura obser
vada na Emenda; a referência aos serviços públicos 
concedidos é omitida em razão de tratamento mais am
plo que a Emenda prevê quanto ao assunto; 

b) corresponde à primeira parte da alínea correspondente 
do dispositivo atual; a restrição da norma à parte dos 
templos destinada ao culto traduz-lhe o verdadeiro al
cance e consagra a orientação da jurisprudência; 
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c) corresponde à segunda parte da alínea "b" do disposi
tivo atual, sanada a sua omissão no tocante a "rendas"; 
para evitar extensões indevidas da norma sem lhe frus
trar o verdadeiro alcance, cometeu-se à lei complemen
tar a fixação dos requisitos da isenção; o recurso à lei 
complementar, no caso, justifica-se ainda pelo caráter 
nacional da norma, não só em razão da natureza das 
entidades isentas como do fato de que os impostos ex
cluídos, tanto podem ser federais (arts. lO, n.OS I e II e 
art. 15, n.o IH), como estaduais (art. 11) , ou ainda mu
nicipais (arts. 12 e 16) . 

"A Comissão acolheu alvitre no sentido de ser supri
mida do texto constitucional a imunidade hoje cons
tante do art.. 31, V, c, referente ao papel destinado 
exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e li
vros. O motivo dessa c.ecisão não é, àbviamente, ligado 
a reservas ou restrições ao mérito do dispositivo vigente, 
mas, apenas, a conveniência, que se reconhece, em res
tringir os casos de imunidade constitucional a situa
ções em que ela decorra da condição personalíssima de 
entes públicos, ou da preeminência de instituições ou 
atividades que sejam inerentes ao próprio regime de
mocrático, tal se verifica, respectivamente, com os itens 
I , II, III, e letras a e b do item IV do art. 2.° da 
Emenda "B". É claro que lei complementar, menos es
tática e mais adaptável às condições de cada fase da 
vida nacional, poderá, como disposto no art. 3.° da 
Emenda "B", instituir, de modo sistemático, isenções 
que levem ao mesmo resultado prático presentemente 
alcançado pelo art. 31, V, c da Constituição." 

3/ 10. O § 1.0 do art. 2.° da Emenda "B" é disposição nova, 
mas a norma que contém apenas consagra a orientação da ju
risprudência. A chamada "imunidade recíproca" dos entes pú
blicos é extensiva às suas autarquias, nos limites das finalida
des essenciais para cujo desempenho tenham sido criada::-

3/11. O § 2.° do art. 2.° da Emenda "B" regula o regime tribu
tário dos serviços públicos concedidos, quanto ao qual a juris-
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prudência ainda não chegou a conclusões definitivas e siste
mát icas. Reconhece-se ao poder concedente competência para 
legislar a respeito quanto aos seus próprios tributos, mas subor
dina-se essa norma, por via de remissão ao art. 3.°, a preceito 
de maior alcance, visando ao entrosamento do assunto no siste
ma tributário em seu caráter nacional. 

3/ 12. O art. 3.° da Emenda "B" virá pôr ordem no que ainda 
é um terreno fértil em controvérsias: o da competência federal 
para isentar de impostos locais. O caráter nacional do sistema 
tributário proposto permite, inclusive pelo recurso à lei com
plementar, afastar as atuais configurações do problema como 
sendo um conflito entre governos autônomos, ou um choque de 
podêres expressos com podêres implícitos. Retirado dessas are
nas de controvérsias doutrinárias ou forenses, o problema resol
ve-se, com relativa facilidade, num plano superior ao das com
petências tributárias da União, dos Estados e dos Municípios, 
por uma norma de tratamento sistemático das atividades priva
das cujo funcionamento configure matéria de interêsse nacional. 

3/13. O art. 4.° da Emenda "B" reproduz, em seus incisos I e 
11, respectivamente, os arts. 17 e 32 da Constituição, com re
dação mais perfeita e mais completa. No inciso I, considera-se 
incluída a limitação constante do § 3.° do art. 15 da Constitui
ção, revogado pelo art. 26 daquela Emenda e, por isso, nela não 
reproduzido. O dispositivo omitido permite à União tributar a 
renda das obrigações da dívida pública dos Estados e dos Muni
cípios e os proventos dos respectivos servidores, ·mas proibe-lhe 
fazê-lo em limites superiores aos que fixar quanto às suas pró
prias obrigações e servidores. Na parte permissiva, êsse dispo
sitivo, certamente entendido como exceção à norma de "imuni
dade recíproca" dos bens, rendas e serviços dos três governos, 
é evidentemente ocioso, pois a tributação nêle ressalvada não 
incide sôbre os "serviços" estaduais ou municipais. Já a sua 
parte limitativa está, como foi dito, suficientemente tratada no 
inciso I do art. 4.° da Emenda "B", de vez que a infração do 
§ 3.° do atual art. 15 configuraria, por parte da União, tributa
ção não uniforme, discriminatória, ou preferencial. 

3/14. O art. 5.° da Emenda "B" é disposição nova, que visa a 
enfrentar um problema grave, que se vem acentuando nos últi
mos anos. A natureza tributária dos empréstimos compulsórios, 
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embora repelida pelo Supremo Tribunal Federal, representa a 
conclusão pràticamente unânime da doutrina brasileira, tanto 
no plano constitucional como no específico do direito fiscal. Sem 
ignorar a existência de opiniões em contrário, ou negar-lhes 
valia, é incontestável que um sistema como o proposto, que 
pretende classificar em quatro grupos de impostos tôda a maté
ria tributável, sem deixar campo residual em aberto, faltaria à 
sua própria premissa básica se não abrangesse os empréstimos 
compulsórios. Abandonando ao arbítrio e à iniciativa do legis
lador êsse mecanismo de captação de capacidade contributiva, 
o sistema abriria em si mesmo uma brecha pela qual se pode
riam insinuar duas conseqüências suficientes para solapá-lo: a 
criação de figuras tributárias outras que as previstas na Emenda 
"B" e que esta, em seu art. 7.°, define como as únicas admiti
das; e a criação, por um dos três governos, de figuras tributá
Tias idênticas a alguma dentre aquelas que a Emenda "B", em 
seu! arts. 9.° a 17, atribui com caráter privativo a um dos outros 
dois. A orientação adotada consiste em dar ao recurso do em
préstimo compulsório caráter excepcional, permitindo-se-o ape
nas à União, para fazer face a situações críticas, que lei com
plementar definirá. E, mesmo assim, tmicamente com base nos 
impostos federais. 

Dos Impostos 

DISPOSIÇõES GERAIS 

3/ 15. O art. 6.° da Emenda "B" define o conceito genérico de 
impôsto. Cabem aqui algumas palavras quanto ao debatido pro
blema de incluir definições na lei, solução a que se opõem pon
deráveis opiniões, apoiadas em fundamentos de doutrina jurí
dica e de técnica legislativa. A Comissão valeu-se, neste passo, 
do que disse a respeito do problema, já em 1954, o relatório da 
Comissão que el~borou o Projeto de Código Tributário Nacio
nal: "Mesmo sem negar a impropriedade da inclusão de con
ceitos doutrinários no texto da lei, todavia é forçoso reconhecer 
que, na fase atual do direito tributário entre nós, a fixação de 
determinados conceitos básicos é essencial para assegurar ao 
Código a plenitude da sua eficácia ... Acresce ainda notar que, 
numa lei normativa cuja finalidade precípua é justamente asse-
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gurar a regulamentação uniforme dos princípios comuns, a de
finição dos institutos por ela regidos pode assumir o caráter de 
opção entre duas ou mais conceituações oferecidas pela doutri
na, eliminando assim controvérsias de interpretação." (Trabalhos 
tia Comissão Especial do Código Tributário Nacional, págs. 
88/ 89). 

3/ 16. Objetar-se-á que a fundamentação exposta pode ser 
aceita no tocante à lei ordinária, mas que a impropriedade sub
siste em se tratando da Constituição, inclusive com a agra
vante de anquilosar a legislação e a jurisprudência, impedindo
-as de corresponder aos progressos da doutrina e mesmo à evo
lução dos fatos. A isto a Comissão responderia com o mesmo 
fundamento, já utilizado antes neste relatório, de que a inte
gridade do sistema proposto depende da segurança, ou mesmo 
da rigidez das suas colunas mestras. Nesta ordem de idéias, não 
será demais voltar a lembrar, como já foi feito nas páginas ini
ciais, que a experiência prática do direito tributário no Brasil, 
desde 1891, é um repertório de infrações deliberadas de limita
ções constitucionais mediante o desvirtuamento dos conceitos 
jurídicos por que aquelas limitações se enunciam. O esfôrço, 
que êste trabalho representa, de saneamento . dêsse estado de 
coisas bem justifica, no pensamento da Comissão, algum sacri· 
fício de concepções de doutrina e de técnica jurídicas. 

3/17. Para elaborar a definição de impôsto, consignada neste 
art. 6.° da Emenda "B", recorreu-se aos trabalhos, ainda inédi
tos, de outra Comissão, atualmente empenhada na revisão e 
atualização do citado Projeto de Código Tributário Nacional, e 
da qual fazem parte três integrantes desta, os Drs. Gerson Au
gusto da Silva, Gilberto de Ulhôa Canto e Rubens Gomes de 
Sousa. Utilizaram-se também os trabalhos, igualmente inédi
tos, da Comissão designada pela Organização dos Estados Ame
ricanos para projetar um Modêlo de Código Tributário para a 
América Latina, integrada, além do terceiro nome acima citado, 
pelos Drs. Carlos M. Giuliani Fonrouge, da Argentina, e Ramón 
Valdés Costa, do Uruguai. A responsabilidade doutrinária pela 
definição contida no art. 6.° da Emenda C/B" pertence, pois, aos 
três membros desta Comissão, cujos nomes foram referidos neste 
parágrafo . 
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3/ 18 . O art. 7.° da Emenda "B" é uma disposição ordenatória 
de todo o sistema, e que já foi mencionada antes como sendo 
a que lhe def ine suas características . essenciais. Define ela os 
quatro grupos em que se classificam os impostos componentes 
do sistema, e firma a regra básica de que êsses impostos, espe
cificamente considerados, são os únicos cuja instituição é fa
cultada aos três governos. Excetuam-se dessa regra, apenas, os 
impostos extraordinários de guerra, que o art. 18 da Emenda 
"B" admite sem limitações, o que, entretanto, se justiiica pela 
própria natureza da conjuntura a que êles visam atender. 

3/ 19 . O art. 8.° da Emenda "B" consolida, em seus incisos I 
e n, o disposto nos arts. 16 e 26, § 4.°, da Constituição. O escla
recimento de que, aos Estados e Territórios não divididos em 
Municípios, cabem cumulativamente os impostos atribuídos a 
êstes não é ocioso, muito embora a hipótese possa ser de apli
cação restrita. É norma prevista em caráter geral pelo art. 3.0 
da Emenda Constitucional n.o 3, e, tratando-se de regra de com
petência, convém fazê-la tão explícita quanto necessário para 
afastar eventuais controvérsias de constitucionalidade. 

IMPOSTOS SôBRE O COMÉRCIO EXTERIOR 

3/ 20. O art. 9.° da Emenda "B" atribui à União os impostos 
sôbre o comércio exterior. Divide-se em dois incisos, o primeiro 
relativo ao impôsto de importação, o segundo ao de exportação. 
Quanto ao primeiro, não é necessária maior justificativa, pois 
corresponde ao inciso I do art. 15 da Constituição, norma tra
dicional em nosso direito e rigorosamente ajustada aos ensina
mentos da ciência econômica e da política fiscal. A referência 
ao parágrafo único do art. 17 destina-se a lembrar que êste im
pôsto é excluido pelo impôsto único sôbre combustíveis, lubri
ficantes e energia elétrica, de que trata aquêle artigo. 

3/ 21. O inciso II do art. 9.° da Emenda "B" devolve à União 
o impôsto sôbre a exportação, para o exterior, de produtos na
cionais. Dizemos "devolve" porque êste impôsto é, por natureza, 
federal, e a sua atual atribuição aos Estados (art. 19 n.o In da 
Constituição) não corresponde à sua implantação adequada. 
Prova suficiente disto são, aliás, as limitações que a Constitui-' 
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ção foi forçada a traçar à competência dos Estados nesta ma
téria, naquele art. 19, n.o lIl, e no seu § 5.°. 

3/ 22. Com efeito, o impôsto de exportação, à semelhança do 
de importação, com o qual deve entrosar-se sistemàticamente, 
é, mais do que um instrumento prcdutor de receita, um meca-o 
nismo de regulamentação do comércio exterior, matéria priva
tiva da União (art. 5.°, n.o XV, alínea "k" da Constituição). 
De conformidade com essa premissa, o § 1.0 do art. 9.° da 
Emenda "B" procura dar, aos dois impostos sôbre o comércio 
exterior, a necessária flexibilidade, inclusive recorrendo, para 
tanto, à legislação delegada, o que já foi justificado no lugar 
próprio. Também o § 2.° dês te artigo, vinculando a receita do 
impôsto de exportação à constituição, na forma da lei, de reser
vas monetárias, corresponde àquela natureza própria do tributo, 
a lém de mostrar que, com retirá-lo dos Estados, não quis a 
Emenda atribuir simplesmente à União uma nova fonte de re
ceita tributária. Note-se que a lei referida neste § 2.° do art. 
9.° é a lei ordinária federal: não seria caso de lei complementar, 
de vez que a política monetária é de responsabilidade exclusiva 
da União (art. 5.0, n.-o VIII e n.o XV, alínea "m", da Consti
tuição) . 

IMPOSTOS SôBRE O PATRIMôNIO E A RENDA 

3/ 23. O art. 10 da Emenda "B", primeiro dos que tratam dos 
impostos sôbre o patrimônio e a renda, atribui, por seu inciso 
r, à União, o impôsto sôbre a propriedade territorial rura1. 
Como é sabido, êste impôsto, a princípio estadual, depois trans
ferido aos Municípios pela Emenda Constitucional n.o 5, foi 
atribuido à União pelo art. 2.° da Emenda Constitucional n.o 
10, para servir como instrumento da reforma agrária, somente 
concebível em bases nacionais. Essa atribuição é mantida pelo 
dispositivo ora comentado, com aquêle mesmo caráter instru
mental de finalidades extrafiscais: na realidade, o que se con
fere à União é, apenas, o poder de legislar sôbre o impôsto 
territorial rural, para assegurar-lhe a uniformidade em todo 
o território nacional, e a função administrativa de arrecadá-lo. 
O produto financeiro do tributo é, entretanto, devolvido aos 
Municípios, como já dispõe o § 9.°, acrescentado ao art. 15 
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da Constituição pelo art. 2.° da Emenda Constitucional n .o 10, 
e como determina, nesta Emenda proposta, a alínea "a" do 
inciso I do art. 22 . 

3/ 24. Como norma complementar, o parágrafo único do .u-t. 
10 da Emenda "B" determina à lei ordinária o tratamento sis: 
temático do impôsto sôbre a propriedade territorial rural e do 
impôsto sôbre a renda da sua exploração ou alienação, na parte 
em que as legislações dos dois tributos possam ou devam faze r 
uso dos mesmos critérios. Trata-se de norma necessária para 
evitar discrepâncias, como as que hoje se notam, entre a legis
lação do impôsto de renda e as disposições tributárias do Esta
tuto da Terra. 

3/ 25. O art. 10. n.o lI, da Emenda "B" conserva na compe
tência tributária da União o impôsto sôbre a renda (art. 15, n.o 
IV, da Constituição). Essa é, de resto, a implantação tradicional 
dêste impôsto, e a única que se coaduna com as suas caracte
ríst icas técnicas, que exigem, para sua eficácia, legislação unitá
ria e sistemática e arrecadação centralizada. Preservados êsses 
imperativos, que desaconselhariam o fracionamento do impôsto 
por competências tribu tárias diferentes, a Emenda "E", entre
tanto, na alínea "b" do inciso I do seu art. 21, defere aos Estados 
e aos Municípios o produto do impôsto incidente sôbre a renda 
das obrigações da sua dívida pública, e sôbre os proventos dos 
seus servidores e dos de suas autarquias . Trata-se de redisJ 

tribuição compensatória, justificada, ademais, pela origem local 
das rendas e dos ganhos tributados. Sem prejuízo dessa dis
posição nova, a Emenda "E", em seu art. 22, conserva a par
ticipação hoje deferida aos Municípios pelo § 5.0 do art. 15 da 
Constituição, regulando-a, porém, em outras bases, e estenden
do-a também aos Estados. 

3/26. Cumpre observar que, no art. 10, n.o II e nas demais dis
posições pertinentes, a Emenda "B" substitui a atual denomi
nação "impôsto sôbre a renda e proventos de qualquer n atu
r eza" por "impôsto sôbre a renda". Em primeiro lugar, a ex
pressão "proventos" não é suficientemente indicativa de um 
tipo particular de ganhos que não se incluam no conceito gené
rico de "renda" . Na terminologia administrativa, ela é antes 



empregada, limitativamente, para designar a remuneração dos 
servidores públicos, sentido em que a própria Emenda "B" a 
utiliza no art. 21. Em segundo lugar, o conceito hoje em vigor, 
tanto de "renda" como de "rendimentos" é suficientemente 
amplo para abranger todos os acréscimos patrimoniais decor
rentes do trabalho e do capital, ou da combinação de ambos, 
ainda que não sejam de caráter periódico, ou "frutos", como os 
denomina o direito civil. Nessa compreensão extensa se incluem 
os ganhos de capital ou as mais valias, que o legislador ordiná
rio federal tem podido tributar sem eiva de ilegitimidade, para 
o que a expressão " ... e proventos de qualquer natureza" não 
é necessária. 

3}27. O art. 11 da Emenda "B" mantém na competência dos 
Estados o impôsto de transmissão causa mortis, e lhes devolve o 
de transmissão inter vivos, dêles retirado, em favor dos Muni
cípios, pela Emenda Constitucional n.o 5. Êste dispositivo da 
Emenda "B" corresponde, assim, tanto ao inciso I do art. 19 
da Constituição, como ao inciso lU do seu art. 29, com a redação 
que lhe deu a referida Emenda n.o 5. Desde-logo se observa que 
o art. 11 trata as duas figuras tributárias como um só impôsto, 
o que, reunidas elas na competência do mesmo poder, parece 
razoável, de vez que em ambos os casos o fato gerador é o 
mesmo, a transmissão da propriedade, variando apenas a causa 
dessa transmissão. Quanto a esta modalidade impositiva, entre
tanto, a Comissão tem idéias próprias, que a seguir são breve
mente expostas e fundamentadas. 

3/ 28. Cabe, primeiramente, justificar o retôrno do impôsto 
inter vivos à competência dos Estados. Neste particular, pensa 
a Comissão que, não obstante a sua finalidade declarada de 
favorecer os Municípios, a Emenda n.o 5 pouco lhes deu que 
êles pudessem eficazmente utilizar. As dificuldades da aplicação 
dêste impôsto, derivadas da sua estreita dependência com um 
dos campos mais complexos do direito civil, exigem um apare
lhamento jurídico e administrativo que poucos Municípios, den
tre os mais desenvolvidos, poderiam organizar e manter. Assim, 
a produtividade do impôsto é necessàriarnente baixa, e essa 
situação ainda se agravará com as limitações propostas na 
Emenda "B", a seguir justificadas. Estas considerações, aliadas 
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à de que o impôsto inter vivos deve idealmente ser unificado 
com o causa mortis, aconselham a devolução do primeiro aos 
Estados, melhor aparelhados para administrá-lo. Como última 
consideração pode-se ainda lembrar que a outorga dêste impôsto 
aos Municípios tenderia a multiplicar os conflitos de compe
tência, ignorados pela Emenda Constitucional n.o 5, cuja norma 
de solução encontra-se no § 3.0 do artigo ora em exame. 

3/29. As limitações propostas ao alcance do impôsto inter 
vivos, consignados no caput e nos parágrafos 2.° e 4.° do artigo 
11, consistem na exclusão da sua incidência sôbre as transmis
sões a título de conferência de capital, na fixação de um teto 
às suas alíquotas, e na sua restrição tão somente às transmis
sões de bens imóveis por natureza. A primeira limitação justi
fica-se para afastar um entrave à formação e reorganização de 
sociedades, hipóteses em que a transmissão representa menos 
uma alienação de patrimônio que uma medida visando à sua 
melhor exploração econômica. Pode-se, aliás, recordar que, an
teriormente à Emenda Constitucional n.o 5, a maioria dos Esta
dos já reconhecia a procedência dêste fundamento, prevendo 
para a hipótese uma alíquota inferior à aplicável aos casos de 
compra e venda ou doação. 

3/30. A segunda limitação traçada ao impôsto inter vivos pelo 
art. 11, em seu § 4.°, justifica-se pela preocupação de evitar 
que o tributo possa, por sua onerosidade, converter-se numa 
duplicação, no campo estadual, do impôsto sôbre a renda, absor
vendo todo o lucro emergente da transação. Coaduna-se com 
esta norma a disposição contida no mesmo parágrafo, que, por 
uma limitação indireta dos podêres impositivos federais, tam

bém objetiva impedir a sobreposição dêste impôsto e do de 
renda, sôbre o mesmo ganho de capital. A limitação dirigida 
aos Estados é, entretanto, regulada por lei complementar, e tor
nada ajustável, por via de resolução do Senado, às condições 
·econômicas vigentes em cada Estado. 

3/ 31. Finalmente, o caput do art. 11 restringe a incidência, 
tanto nas transmissões inter vivos como nas causa mortis, tão 
sõ às que versem sôbre imóveis por natureza, excluídas, por-
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tanto, as de bens cujo caráter imobiliário resulte de definição 
legal ou de acessão. No tocante às transmissões inter vivos, 
-esta limitação, cujo alcance mais importante é o de excluir 
o impôsto sôbre a maquinaria e os equipamentos transmitidos 
como integrantes de um fundo industrial, justifica-se pelas 
mesmas considerações já expostas a respeito da conferência de 
bens ao capital de sociedades. No que tange às transmissões 
causa mortis, a norma importará em simplificar consideràvel
mente a administração do impôsto, eliminando controvérsias e 
iatôres de atrito entre o fisco e o contribuinte, certamente mais 

graves e custosas que a redução sofrida pela produtividade do 
tributo. Além disso, a eliminação do impôsto sôbre as transmis
.sões causa mortis de bens móveis fará desaparecer a desigual
dade de tratamento fiscal que hoje resulta da virtual imunidade 
dos títulos ao portador, por contraste com os bens de out ras 
naturezas. 

3/ 32 . Por outro lado, as limitações que acabam de ser anali
.sadas compensam-se por duas pormas tendentes à melhor sis
temática do impôsto e ao refôrço do seu produto. A primeira 
delas, constante do caput do art. 11, elimina dúvidas, que ainda 
hoje subsistem, qt:anto à incidência nas transmissões de direitos 
reais sôbre imóveis, exceto, como é óbvio, os de garantia, que 
não configuram desmembramentos do domínio. Mais importante, 
porém, é a segunda norma, constante do § 1.° do art. 11, que 
assegura a incidência sôbre a cessão irretratável de direitos 
.sôbre a propriedade imobiliária. Satisfaz-se, assim, antiga e 
legítima aspiração dos Estados, de vez que a cessão de compro
misso de compra e venda, sem ser, juridicamente, transmissão 
da propriedade, econômicamente produz efeitos idênticos aos 
dela, constituindo-se em veículo para sucessivas negociações do 
imóvel a coberto do impôsto específico. Já o reconheceu a pró
pria União, ao assimilar a cessão de compromisso à venda para 
efeito da incidência do impôsto sôbre ganhos de capital. A solu
ção seria impossível aos Estados, e a fortieri, aos Municípios, por 
envolver legislação sôbre um conceito de direito privado; mas, 
na própria Constituição, pode ela assumir a forma, juridica
mente preferível, de uma definição de incidência antes de uma 
ficção legal para efeitos fiscais. 

27 



3/ 33. Finalmente, o § 3.° do art. 11 reproduz a norma de solu
ção de conflitos de competência, que constava dos parágra102 
2.° e 3.° do art. 19 da Constituição, e que a Emenda Constitu
cional n.o 5 omitiu quanto ao impôsto inter vivos. A redação· 
daqueles dois dispositivos foi consolidada e simplificada, mas 
o texto proposto diz o necessário e suficiente. 

3/ 34. O art. 12 da Emenda "B" mantém na competência dos. 
Municípios as figuras tributárias de que tratam os incisos ] 
(com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n .o 10) 
e li, do art. 29 da Constituição, consolidando-as em um só im
pôsto, de modo a facilitar seu tratamento sistemático na lei. 

IMPOSTOS SôBRE A PRODUÇÃO E A CmCULAçÁO 

3/ 35. O art. 13 da Emenda "B", primeiro dos que tratam dos 
impostos sôbre produtos industrializados e sôbre a circulação. 
atribui à competência federal o impôsto sôbre os produtos indus
trializados, assim entendidas a fabricação e a importação de 
produtos manufaturados. Trata-se, na realidade, do mesmo tri
buto a que o art. 15, n. ° II, chama de impôsto de consumo, mu
dada apenas essa denominação para outra, mais consentânea 
com a natureza, que já lhe empresta a lei ordinária, consubs
tanciada na seletividade de suas alíquotas e no caráter não 
cumulativo de suas incidências. Excluem-se, porém, dêste im
pôsto, os produtos nacionais destinados à exportação, em con
sonância com o objetivo econômico, visado também pelo art. 
14, de que a exportação fique sujeita apenas ao impôsto espe
cífico, de que trata o inciso II do art. 9.°. A remissão do art . 
17 visa excluir a incidência dêste impôsto, quanto a combustí
veis, lubrificantes, energia elétrica e minérios, cuja produção
sujeita-se exclusivamente ao imposto único previsto naquele 
artigo. 

3/ 36. O art. 14 da Emenda "B" atribui aos Estados o impôsto
sôbre as operações relativas à circ:.xlação de mercadorias, reali
zadas por comerciantes, industriais e produtores, salvo, pela 
mesma razão indicada no item precedente, as de exportação 
para o exterior. Trata-se do impôsto que, no sistema projetado, 
viria substituir ° de vendas e cor:signações, a que se refere o 
inciso Ir do art. 19 da Constituição. 
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3/ 37. ~ste assunto recebeu atenção muito especial, não só por 
se tratar do impôsto que, no momento, representa o principal 
esteio das finanças dos Estados, como também por envolver um 
-dos aspectos em que as inadequações do atual sistema, de início 
criticadas, se revelam de maneira a um tempo mais aguda e 
mais profunda. Referimo-nos ao problema das transferências 
de mercadorias de um Estado para outro, que a União, exerci
tando sua competência para expedir normas gerais de direito 
financeiro, tem procurado resolver, a princípio pelo Decreto
-Lei n.o 915, de 1938, e atualmente pela Lei n.o 4.299, de 1964. 
É forçoso reconhecer, porém, que essas tentativas não vêm tendo 
o êxito que seria imprescindível à remoção do problema, o que, 
pelos prejuízos que acarreta para a economia nacional, seria, 
por si só, razão suficiente para justificar um reexame da estru
tura do próprio impôsto. 

3/38. Essa nova estruturação começa, de acôrdo com uma das 
diretrizes básicas do sistema projetado, por desvincular o im
pôsto dos negócios jurídicos específicos de compra e venda ou 
de consignação. Em lugar de referir essas duas modalidades, 
atribui-se ao impôsto incidência genérica sôbre as operações 
r elativas à circulação de mercadorias, qualificada, porém, às 
realizadas por comerciantes, industriais e produtores, de modo 
a preservar a natureza mercantil do tributo, de resto já indicada 
pela identificação da circulação como sendo a de mercadorias. 
Essa generalização de sua incidência aproxima êste impôsto do 
federal sôbre produtos industrializados (art. 13), que é o atual 
impôsto de consumo com denominação ajustada à sua natureza, 
e cuja identidade econômica com o atual impôsto de vendas e 
consignações é inegável: ambos são impostos sôbre a circulação, 
distinguindo-se apenas pela característica extrínseca de ser gené
rica a incidência do primeiro, ao passo que a do segundo é espe
c ífica a determinados negócios jurídicos . 

.3/ 39. O reconhecimento dessa sua identidade substancial per
mite tratar os dois impostos em forma sistemática e complemen
tar. Assim. ao tributo federal é reservada a função seletiva, 
disciplinadora dos consumos, mais consentânea com a sua inci
dência jurídica sôbre a produção. Ao tributo estadual, juridi
camente assente, não sôbre os produtos postos em circulação, 
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mas sôbre as operações por que esta se realiza, corresponde, ao 
contrário, caráter uniforme quanto a tôdas as mercadorias. Res
taura-se, portanto, regra omitida na vigente Constituição, mas 
necessária, inclusive para assegurar o pleno funcionamento da 
norma que proíbe a tributação discriminatória em razão da 
procedência ou do destino dos bens (art. 4.° n.o II). Essa limi
tação seria fácil de infringir se êste impôsto pudesse onerar
mais pesadamente os produtos típicos de outros Estados, ou os 
do próprio Estado, que, por suas naturezas, se destinem à cir
culação no país, ou à exportação para o estrangeiro; neste últi
mo caso, infringida seria, igualmente, a competência federal 
específica e exclusiva, prevista no, art. 9.° n .O lI. 

3/ 40. Ainda para sistematizar êste impôsto com o incidente sô-
bre os produtos industrializados, atribui-se, também a êle, o ca
ráter não cumulativo, a exemplo do que faz, quanto àquele, o' 
inciso II do parágrafo único do art, 9.°. É, aliás, caracterÍstca mo
derna dos impostos sôbre a circulação, primeiro elaborada na 
França e imitada pela maioria dos países, a de só tributarem, em 
cada sucessiva operação, o valor acrescido, eliminando-se assim 
os notórios malefícios econômicos da superposição em cascata, de 
incidências repetidas sôbre bases de cálculo cada vez mais ele
vadas pela adição de novas margens de lucro, de novas despesas. 
acessórias, e do próprio impôsto que recaiu sôbre as operações 
anteriores. Neste caso, porém, por se tratar de impôsto esta
dual, a norma da dedutibilidade do montante pago na opera
ção anterior teve de ser ampliada, para abranger não só o im-
pôsto cobrado pelo mesmo Estado, mas também por outro. A 
não ser assim, com efeito, a configuração sistemática do impôs to 
estaria desvirtuada, mas, por outro lado, a norma, como pre
vista no inciso II do parágrafo único dêste art. 14, contribui 
decisivamente para acentuar o caráter nacional do sistema tri
butário. 

3/ 41. Esta última observação evoca o problema, cruciante e 
sempre agudo, da tributação das operações do comércio interes
tadual, a que se fêz referência na crítica do sistema vigente e 
no inicio desta justificativa do art. 14. Para eliminar em defi
nitivo êsse obstáculo à integração do regime tributário, a Co
missão propõe a única medida que, embora corajosa, lhe parece
eficaz: a fixação de uma alíquota-teto para o impôsto incidente 
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sobre as operações interestaduais, assim entendidas tôdas as 
que destinem a mercadoria a outro Estado. Essa solução, fazendo 
desaparecer as atuais desigualdades tributárias entre os Esta
dos produtores e Estados consumidores, ao mesmo tempo res
peita, ou restaura, as autonomias políticas, jurídicas e financei
ras de uns e de outros. Permite ela, com efeito, abandonar as 
ficções legais a que tiveram de recorrer o Decreto-Lei n.o 915, 
de 1938, e a Lei n.o 4.299, de 1964, e que, em última análise, 
assemelharam à venda, em benefício do Estado de origem, a 
simples transferência da mercadoria, ao mesmo tempo que ne
gavam, ao Estado de destino, a tributação da venda efetiva
mente realizada em seu território . 

3/42. Tratando-se, porém, de uma limitação imposta pelo 
interêsse nacional, aos podêres tributários dos Estados, recorre
·se, para atuação do sistema proposto, a uma dupla salvaguarda: 
a resolução do Senado Federal, que, por sua vez, observará os 
têrmos do disposto em lei complementar. Dessa maneira, asse
gura-se ainda, ao mecanismo proposto, a flexibilidade desejável, 
sem prejuízo da sua segurança, possibilitando-se a sua constante 
adaptação às condições econômicas efetivamente operantes .. 
Finalmente, por motivos um tanto diversos, mas essencialmente 
complementares dos que acabam de ser indicados, estendeu-se 
° mesmo sistema às operações que destinem a mercadoria à 
exportação para o estrangeiro. É oportuno esclarecer que como 
tais se entendem as operações, ultimadas no território nacional, 
que antecedam à venda final a comprador no estrangeiro. de 
vez que esta última não se contém no âmbito do impôsto esta
dual, como o diz o caput . do art. 14, em consonância com o 
inciso II do art. 9.°. Dito isto, logo se vê que a finalidade da 
alíquota-teto, nestes casos, é a de preservar a integridade do 
último dispositivo citado, evitando que o impôsto estadual pu
desse converter-se numa duplicação, ou num sucedâneo, do 
próprio impôsto de exportação, fraudando sua reserva à com
petência federal. 

3/ 43. O art. 15 da Emenda "B" atribui à União um impôsto 
cuja incidência é definida por três incisos: (I) operações de 
crédito, câmbio, seguro e capitalização; (II) operações relativas 
a titulas e valOres mobiliários; (TIl) serviços de transportes e 
comunicações, salvo os de natureza estritamente municipal. 
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~em o dizer explicitamente para não condicionar a atividade do 
legislador ordinário, a Comissão encara êste impôsto como um 
sucedâneo do atual impôsto sôbre atos e instrumentos regulados 
por lei federal (Constituição, art. 15, n.o VI), tradicionalmente 
cobrado sob a forma de impôsto do sêlo. Ao mesmo tempo, a 
Comissão, na escolha das incidências, visou restringir o alcance 
e modificar a própria concepção daquela figura tributária. 

3/ 44. Dêsses dois objetivos, o primeiro foi procurado por uma 
drástica redução do elenco dos atos e negócios jurídicos atual
mente tributados, como fàcilmente se vê pelo confronto dêste 
art. 15 da Emenda "E" com a tabela de incidências da Lei do 
Sêlo vigente. O segundo objetivo foi, no tocante aos incisos I 
e II dêste art. 15, menos o de criar um instrumento produtor 
de receita que o de prover um mecanismo complementar da 
regulamentação de atividades privadas que, pelo seu caráter 
nacional, submetem-se ao contrôle da União (Constituição, art. 
5.°, n.08 IX, XlI e XV, letra "k"). A rigor, poder-se-ia mesmo 
dizer que a finalidade precípua dêste art. 15 não é atribuir à 
União a competência impositiva sôbre as atividades nêle enu
meradas, senão retirá-la aos Estados e Municípios, para evitar 
que, por um uso mal avisado dela, pudessem interferir com a 
competência regulatória federal. Esta última observação aplica
-se especialmente ao inciso UI do art. 15, que trata de serviços 
que a União deve poder controlar eficazmente, não só para 
assegurar a observância do disposto no inciso UI do art. 2.° e 
no inciso II do art. 4.°, como mesmo no interêsse da segurança 
pública e da defesa nacional. 

3/ 45. Em consonância com as finalidades do impôsto de que 
trata o art. 15 em seus incisos I e lI, os seus parágrafos 1.0 e 
2.° lhe atribuem um caráter instrumental da política monetária. 
Para êste efeito, repetem-se disposições similares às propostas, 
no art. 9.°, quanto aos impostos de importação e de exportação, 
aos quais é atribuído aquêle mesmo caráter no que se refere 
à política cambial e de comércio exterior . Essa finalidade do 
impôsto justifica, aqui, como naquele caso, recurso à legislação 
delegada para a fixação de suas alíquotas ou de suas bases de 
cálculo. 

3/ 46. O art. 16 da Emenda "B" atribui aos Municípios um 
impôsto sôbre serviços de qualquer natureza, exceto aquêles 
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cuja tributação foi reservada à União pelo inciso lU do artigo 
anterior. Neste passo, a Comissão sente-se no dever de declarar 
de modo expresso que a sua intenção foi restringir o campo de 
incidência do impôsto, chamado de indústrias e profissões, a que 
se refere o art. 29, n.o V, da Constituição. Tratando-se, como é 
sabido, do principal recurso tributário de que hoje dispõem 
os Municípios, esta afirmação exige uma plena justificativa. 

3/ 47. A designação "impôsto de indústrias e profissões" é 
notoriamente inadequada para definir qualquer figura tributá
ria especifica. Em casos como êste, em que a definição legal da 
incidência é insuficiente para identificar o tributo, essa iden
tificação passa a depender da base de cálculo adotada para a 
sua cobrança: ora, é precisamente sob êste aspecto que as ina
dequações do impôsto em causa se revelam mais flagrantes. 
Para não ficarem limitados meramente a uma taxa, uma "pa
tente" ou um emolumento sôbre o exercício de atividades indus
triais ou profissionais - que aliás se confundiriam com o im
pôsto de licença de que fala a Constituição no art. 29, n.O IV 
- viram-se os Municípios, como, antes de 1946, os Estados, 
levados a recorrer a bases de cálculo arbitrárias ou empíricas. 
Disso resultaram distorções econômicas e problemas jurídicos 
ou administrativos que a seguir serão brevemente analisados. 

3/ 48. Dentre as diferentes bases de cálculo ensaiadas para o 
impôsto de indústrias e profissões, subsistiu como pràticamente 
a única, por ser a um tempo a mais produtiva e a mais fácil 
de administrar, o chamado "movimento econômico", que outra 
coisa não é, entretanto, senão a receita bruta da atividade 
tributada. Mas, com isso, o impôsto de indústrias e profissões 
converteu-se numa duplicação do impôsto federal sôbre a renda, 
em sua forma mais primaria e antiecon6mica, ou mesmo numa 
espécie de "adicional" do impôsto estadual de vendas e consig
nações. É comum, com efeito, o caso de Municípios, dentre os 
menos desenvolvidos, e portanto menos aptos para manter uma 
administração fiscal eficiente, cobrarem, a título de impôsto de 
indústrias e profissões, simplesmente uma percentagem do mon
tante pago ao ~stado, pelo mesmo contribuinte, sôbre o total 
bruto de suas vendas. 
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3/ 49. Em conseqüência, reproduziram-se, no âmbito municipal, 
os problemas peculiares ao impôsto de vendas e consignações, 
notadamente o do conflito de competências nos casos de ativi
dades desenvolvidas em mais de uma entidade tributante, que, 
no seu terreno próprio, a Emenda "B" enfrentou no inciso I do 
parágrafo único do art. 14. No campo municipal, entretanto, 
tais problemas acrescem, aos danos de seus efeitos econômicos, 
o vÍCio jurídico de se traduzirem pela pretensão de um Muni
cípio de aplicar a sua lei tributária a atividades exercidas fora 
do seu território. Encarado sob êste aspecto, o problema ensejou 
tentativas de solução por lei normativa, como a oferecida pelo 
deputado Aliomar Baleeiro e a contida no Projeto de Código 
Tributário Nacional; mas, não se tendo ainda concretizado êsses 
esforços, a situação apontada subsiste, causando sérios entraves 
e õnus para a indústria e o comércio, com prejuizo da econo
mia nacional. 

3/ 50. Por estas razões, a Comissão entende que o impôsto de 
indústrias e profissões converteu-se num exemplo flagrante 
daquela interpenetração dos campos tributários privativos, a 
que de início fez referencia, exacerbando assim os defeitos ine
rentes à sua condição de tributo falho de base econômica real, 
pois o mero exercício de qualquer atividade - que configura 
o seu fato gerador - justificará, quando muito, uma presunção 
de capacidade contributiva, mas nunca fornecerá a medida dessa 
capacidade. Justifica-se, por isso, a propositura de sua substi
tuição por um impôsto sôbre serviços, campo não diretamente 
coberto por qualquer dos outros impostos previstos na Emenda 
"B", e adequadamente utilizável pelo Município, mas, ainda 
assim, sob as limitações previstas no parágrafo único do art. 
16, e destinadas a impedir a reprodução dos vícios econômicos 
e jurídicos que tornam imperativa a revisão total da situação 
existente . A compensação financeira aos Municípios será, por 
outro lado, atingida através das redistribuições de receitas tri
butárias, regulada no capítulo V da Emenda "B". 

IMPOSTOS ESPECIAIS 

3/51. O art. 17 da Emenda "B" mantém na competência 
federal a tributação única relativamente a combustíveis, lubri-
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ficantes, energia elétrica e minérios, de que tratam o inciso 11.1. 
do art. 15 da Constituição e o seu § 2.°. ~ste é o primeiro dos 
"impostos especiais" a que se rE:fere o art. 7.° da Emenda, assim 
designados por transcenderem a competência reservada a cada 
um dos governos (como neste caso), ou em razão do seu caráter 
extraordinário (como no caso do art. 18) . 

3í 52. Como disse o Relator desta Comissão em trabalho publi
cado no voI. 72 da Revista de Direito Administrativo, o atual 
"impôsto único" já traz em germe a idéia de um sistema tr ibu
tário concebido em bases nacionais, que esta Emenda, embora 
ainda limitadamente, se propõe desenvolver. Trata-se, com 
efeito, não de um impôsto federal, de cujo produto participem 
os Estados e os Municípios, mas de um tributo centralizado e 
substitutivo de quaisquer outros, estaduais, municipais, e inclu
sive federais, suscetíveis de incidir sôbre as atividades a êle. 
submetidas. Essas atividades são enumeradas, nos três incisos 
do caput do art. 17, de forma um tanto diversa em razão da 
natureza dos produtos contemplados . 

3/53. No inciso I do art. 17 a incidência, quanto a combustí
veis e lubrificantes líquidos ou gasosos de qualquer origem ou 
natureza, é prevista em relação à sua produção, importação, 
circulação, distribuição ou consumo. O impôsto, neste particular, 
substitui-se portanto aos previstos no inciso I do art. 9.°, no 
art. 13, e no art . 14; a possível incidência do impôsto referido 
no art. 16 já estaria excluída pelo inciso I do parágrafo único 
dêsse mesmo artigo. Para evitar possíveis dúvidas, foram refe
ridas expressamente a "importação" e a "produção", para deixar 
claro que a incidência abrange as duas hipóteses definidas nos 
arts. 9.° e 13 ; e explicitou-se a "distribuição", como modalidade 
da "circulação" de que trata o art. 14 . Acrescentou-se a refe
rência ao "consumo", embora não identificativa de qualquer 
outro impôsto específico, para deixar liberdade ao legislador 
ordinário, em face do disposto no parágrafo único dêste art. 17. 

3/54. No inciso II do art . 17 a incidência, quanto à energia 
elétrica, foi referida à sua produção, importação, distribuição 
ou consumo. Cabem aqui as mesmas observações feitas no item 
precedente, esclarecendo-se não ser tecnicamente apropriado, no 
CilSO , falar em "circulação", e que a referência a "importação" 
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é útil para evitar que, na hipótese, possível ainda que excep
cional, de energia elétrica produzida em outro país, se alegasse 
que a sua "importação" não estaria abrangida na "distribuição". 

3/ 55. No inciso III do art. 17, a incidência, quanto aos mine
rais do país, ocorre na sua produção, circulação ou consumo. 
Ainda aqui cabem as observações dos dois itens precedentes, 
com a ressalva de que evidentemente não seria caso de falar-se 
em "importação". 

3/ 56. Finalizando, podem ser brevemente resumidas três últi
mas observações. A primeira é que nenhuma das incidências 
enumeradas no art. 17 refere-se à exportação, precisamente para 
que o impôsto de que trata aquêle artigo não exclua o previsto 
no inciso II do art. 9.° . A segunda é que o parágrafo único do 
art. 17 foi redigido de modo a deixar claro, talvez mais que 
os atuais inciso III e § 2.° do art. 15 da Constituição, que o 
caráter "único" do impôsto envolve não só a exclusão de outros 
tributos, salvo o impôsto de exportação, mas também a unici
dade da sua incidência: neste passo, mencionou-se "uma" dentre 
as operações enumeradas no artigo, para deixar ao legislador 
ordinário a liberdade de escolher, em cada caso, a que melhor 
convenha por motivos econômicos, jurídicos, administrativos ou 
técnicos . A terceira é que, talvez por deficiência de redação 
do texto vigente, a jurisprudência não lhe tem reconhecido o 
alcance visado pelo legislador constituinte, admitindo a inci
dência simultânea de outros impostos, notadamente o de indús
trias e profissões: o parágrafo único do art. 17, excluindo "qual
quer outro tributo, seja de que natureza ou competência", 
virá eliminar, a êste respeito, qualquer possibilidade de con
trovérsia. 

3/ 57. O art. 18 da Emenda "B", relativo aos impostos extra
ordinários de guerra, corresponde ao atual § 8.° do art. 15 da 
Constituição. Este artigo admite, nas condições nêle previstas, 
a criação de impostos de qualquer natureza, por exceção, ressal
vada aliás no 8ort: 7.°, à norma básica de que os impostos com
ponentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os 
enumerados nos arts. 9.° a 17 da Emenda. Dentro do mesmo 
espírito, êste artigo 'permite à União criar, temporàriamente, 
impostos que normalmente competem aos Estados ou aos Muni-
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ClplOS, naturalmente sem preJUIZO de que êstes continuem a 
exercer a sua própria competência a respeito de tais impostos. 

Taxas e contribuições de melhoria 

3/ 58. Os arts. 19 e 20 da Emenda "B" definem, respectiva
mente, a taxa e a contribuição de melhoria, e a competência 
para instituir êsses tributos correspondendo, nesta parte, aos 
incisos I e II do art. 30 da Constituição e ao seu parágrafo 
único. No tocante à justificativa de se introduzirem definições 
na Constituição, cabe remeter ao que foi dito a propósito do 
art. 6.°, que tem igual conteúdo relativamente ao impôsto. 

4. DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS TRIBUTARIAS 

4/ 1. Os princípios básicos que orientaram a Comissão neste 
aspecto fundamental do seu trabalho já foram indicados no 
primeiro capítulo dêste relatório. Cabe apenas lembrar, agora, 
que a Comissão procurou tratar o assunto em forma compatível 
com o caráter nacional do sistema tributário, em lugar de sim
plesmente atribuir, a alguns governos, participações mais ou 
menos empíricas no produto de impostos de outros . Reflexo 
formal dessa preocupação é a própria terminologia adotada, 
que fala em "distribuições" de receitas tributárias, afastando a 
expressão usual "participações na arrecadação", que por si só já 
envolve uma idéia de subordinação ou dependência, incompatí.J 
vel com a paridade política e jurídica que é a própria base do 
regime federativo . Por outro lado, as dificuldades com que a 
Comissão se defrontou neste terreno são bem ilustradas pelo 
fato de que a relação percentual entre o que um Estado recebe 
da União e o que arrecada de seus próprios tributos vai , de 
6% num dos extremos, a mais de 300% no extremo oposto. 

4/ 2. O art. 21 , inciso I, alínea "a", da Emenda "B" determina 
a distribuição, pela União, de 80% do produto do impôsto terri
torial rural, aos Municípios da localização dos imóveis. É a 
regra hoje contida no § 9.°, acrescentado ao art. 15 da Cons
tituição pela Emenda Constitucional n.o 10. ~ste último dispo
sitivo, aliás , prevê a distribuição do total arrecadado: a modi
ficação proposta, autorizando a União a reter 20% daquele total, 
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coaduna-se com a regra comum de as distribuições referirem-se 
ao líquido arrecadado. Entretanto, particularmente neste caso, 
em que o custo da arrecadação poderá variar consideràvelmente 
conforme as regiões do país, pareceu preferível estabelecer 
desde logo uma percentagem fixa e uniforme; cabe notar que, 
dada a uti1ização dêste impôsto como instrumento da reforma 
agrária, regida por lei federal, não ocorrerá , naturalmente, a 
l-hipótese prevista no art. 24 da Emenda, na qual a retenção 
de 20% pela União deixaria de justificar-se. 

4/ 3. O art. 21, inciso l, alínea "b", da Emenda "B" defere 
aos Estados e aos Municípios o produto total do impôsto federal 
arrecadado na fonte e incidente sôbre a renda das obrigações 
de sua dívida pública e sôbre os proventos dos seus servidores 
e dos de suas autarquias. Trata-se de disposição nova, que, pre
servando a unidade sistemática do impôsto, transfere, na prá-
1ica, para os Estados e os Municípios, duas de suas incidên
cias, em razão da natureza tipicamente local dos respectivos 
fatos geradores. Não é necessário enunciar aqui a regra da 
distribuição do produto líquido porque, pela própria natureza 
do impôsto e pela técnica da sua arrecadação, esta será me
lhor atendida pelos próprios governos beneficiados, nos têr
mos do art. 21 da Emenda . 

4/ 4. O art. 21, inciso lI, da Emenda "B" distribui, do produto 
do impôsto sôbre a circulação de mercadorias, 15% ao Muni
cípio em que se tenham realizado as operações tributadas. 
Trata-se de distribuição compensatória, para os Municípios, de 
duas normas novas introduzidas pela Emenda: a restrição do 
campo de incidência do impôsto de indústrias e profissões e a 
supressão do atual art. 20 constitucional, que manda reverter, 
aos Municípios não Capitais, 30% do excesso da arrecadação 
estadual, em seus territórios, sôbre o total das rendas locais. A 
primeira dessas normas já foi justificada no lugar próprio (art. 
16 da Emenda); a segunda justifica-se pelo caráter antieconô
mico da participação que se propõe abolir, já apontado no pri
meiro capitulo deste relatório. Por outro lado, justifica-se que 
a compensação aos Municípios seja retirada do impôsto esta
dual que substituirá o de vendas e consignações, em primeiro 
lugar porque este é o que entra em maior parcela na compo5i-
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çao do excesso de que fala o art. 20 da Constituição, e , em se
gundo lugar, porque é êle que atualmente serve aos Municípios 
com o base de cálculo do impôsto de indústrias e profissões. 

4/ 5. Ü art. ~~ da Emenda "B" disciplina a distribuição aos 
Estados e Municípios, de parte do produto da arrecadação dos 
impostos previstos nos arts . 10, n .o II, e 13 (respectivamente, 
impostos federais sôbre a renda e sôbre os produtos indus
trializados, substitutivo do atual impôsto de consumo). Cor
l'esponde, pois, a disposição, parte ao que se contém nos pa
rágrafos 3.° e 4.° do art , 15 da Constituição, com a redação 
que lhes foi dada pela Emenda Constitucional n.o 5, anotan
do-se a inclusão, ao lado dos Municípios, dos Estados, como 
partícipes de 20% do produto da arrecadação dos mesmos im
postos federais, percentagem essa que integrará um Fundo de 
Part icipação dos Estados e Municípios, que visa a compensar 
a perda de receita tributária própria que êsses entes públicos 
registrarão, como decorrência de nôvo sistema. Entretanto, a 
disciplina da aplicação dêsse Fundo de Participação dos Estados 
e Municípios ficará a cargo de lei complementar, inserindo-se 
desde logo no texto constitucional proposto, a relação percen
tual que se deverá observar na atribuição aos Estados e aos 
Municípios. Exige-se, ainda, que das participações atribuídas 
a uns e a outros, pelo menos 50% sejam dest inados a integra
rem o orçamento de capital dos entes beneficiados, com o que 
se vincula o emprêgo dessa parcela das somas distribuídas, a 
investimentos de interêsse regional. Pensa a Comissão que essa 
é a melhor maneira de se dar aos Estados e aos Municípios uma 
substancial participação de que podem êles dispor livremente, 
ao mesmo tempo que parte do que lhes toca ficará destinada 
a investimentos. A norma do § 2.° constitui comando ao elabo
rador da lei complementar, no sentido de que êle busque meios 
de tornar efetiva a coordenação dos programas de investimen
tos em benefício do progresso econômico e social das diversas 
regiões do país. Por outro lado, o art . 25 da Emenda "B" institui 
garantia, a ser objeto de disciplina por lei complementar, da 
efetiva atribuição, aos Estados e Municípios, das parcelas que 
lhes correspondem como distribuições de receita tributária, com 
o que se visa a eliminar a discrição dos que devem efetuar o 
respectivo pagamento, ou mesmo a delonga na entrega dos 
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montantes devidos, seja por que motivo fôr. Pensa a Comissão 
que a estrutura sugerida, do sistema de distribuições, é muito 
mais equitativa e racional do que a ora em vigor. 

4/6. O art. 23 da Emenda "B" corresponde ao atual § 6.0 do 
art. 15 da Constituição, que regula a redistribuição do produto 
do impôsto único sôbre combustíveis, lubrificantes, energia 
elétrica e minérios. A propósito do art. 17, já foi assinalado que, 
em razão da natureza peculiar dêste impôsto, a repartição do 
seu produto tem antes o caráter de uma reposição, aos Estados 
e aos Municípios, do que poderiam arrecadar de seus próprios 
tributos, por êle absorvidos em sua incidência única. Em conso
nância com essa característica, a parte dos Estados e dos Muni
cípios é fixada em 60% em se tratando de combustíveis, lubrifi
cantes e energia elétrica, e em 90% no caso dos minérios, jus
tificada esta última percentagem pelo caráter acentuadamente 
local da exploração industrial e comercial dos produtos a que 
se refere. Manteve-se a distribuição proporcional à superfície, 
população, produção e consumo, esclarecendo-se, quanto aos 
dois últimos critérios, que a produção e o consumo pertinentes 
são os verificados no território da entidade beneficiada. Por 
outro lado, o mecanismo da distribuição foi aperfeiçoado pela 
sua regulamentação em lei complementar, e pelo seu ajuste por 
via de resolução do Senado Federal. 

4/7 . O art. 24 da Emenda "B" autoriza a União a atribuir, 
por lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o en
cargo de arrecadar, entende-se que nos respectivos territórios, 
os impostos de competência daquela, cujo produto lhes seja 
total ou parcialmente distribuído. Para êste efeito, o dispositivo 
modifica a parte final do § 3.° do art. 18 da Constituição, que 
prevê a mesma medida, em caráter geral, quanto à execução de 
leis e serviços da União ou de atos e decisões de suas autori
dades, porém mediante acôrdo e provimento das respectivas 
despesas. A regra ne~te art. 24, é a imposição de um encargo 
obrigatório e gratuito; a obrigatoriedade se justifica por tratar
-se da administração de tributos cujos proventos financeiros 
aproveitarão às entidades a que o encargo é cometido; e a gra
tuidade é aplicação da regra comum de que tôdas as percenta
gens a distribuir devem-se calcular sôbre o produto líquido dos 
impostos a que se referem. Regra idêntica é prevista em favor 
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dos Estados, quanto aos impostos cujo produto distribuam a 
seus Municípios. 

4/8. O art. 25 da Emenda "B" é disposição nova, concebida, 
à semelhança do art. 22, para garantia dos Estados e dos Muni
cípios. Por êle se atribui à lei complementar a regulamentação 
dos prazos, da forma e das condições necessárias a assegurar 
o recebimento das distribuições previstas nos arts. 21 a Z::S, de 
modo a excluir qualquer discricionariedade por parte dos go
vernos que as devam efetuar. A própria finalidade da dispo
sição, e o espírito que a ditou, tornam desnecessária maior 
justificativa. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITóRIAS 

5/ 1. O art. ::l6 da Emenda "B" revoga, na forma regulada pelo 
artigo seguinte, todos os atuais dispositivos da Constituição, e 
das Emendas Constitucionais n.OS 3, 5, 9 e 10, que tratam de 
matéria tributária. Essa revogação corresponde ao objetivo, 
enunciado no primeiro capítulo dêste relatório, de fazer da 
Emenda "B" um todo único e sistemático, no qual se contenha 
toda a matéria constitucional relativa ao sistema tributario na
cional. Para facilidade de confronto e conferência dos textos, 
da-se a seguir um quadro comparativo dos textos cuja revoga
ção se propõe, e daqueles que, na Emenda r'B", são sugeridos 
para lhes corresponder ou para os substituir: 

Constituição 

Art. 15 n.o I 

Art. 15 n. ° II 
Art. 15 n.o IH 

Art. 15 n.o IV 

Art. 15 n.o V 

Art. 15 n.O VI 

Art. 15 n.o VH 

Art. 15 § 1.0 

Emenda UB" 

Art. 9.0 n.O I 

Art. 13 

Art. 17 n.OS I, H e IH 

Art. 10 n.o II 

Art. 15 n.as I , II e IH 

Art. 10 n.o I 



Constituição 

Art. 15 § 2.° 

Art. 15 § 3.° 

Art. 15 § 4.° 

Art. 15 § 5.° 

Art. 15 § 6.° 

Art. 15 § 7.° 

Art. 15 § 8.0 

Art. 15 § 9.° 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 19 n.o I 

Art. 19 n.O II 

Art. 19 n . ° ITI 

Art. 19 n.O IV 

Art. 19 § 1.0 

Art. 19 § 2.° 

Art. 19 § 3.° 

Art. 19 § 4.° 

Art. 19 § 5.° 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 26 § 4.° 

Art. 27 

Art. 29 n .O I 

Art. 29 n.o II 
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Emenda " B" 

Art. 17 parágrafo único 

Art. 4.° n .o I 

Art. 22 

Art. 22 

Art. 18 

Art. 21 n.O I letra "a" 

Art. 8.° n .o II 

Art. 4.° n.O I 

Art. 11 

Art. 14 

Art. 9.° n.O II 

Art. 11 § 3.° 

Art. 11 § 3.0 

Art. 14 parágrafo único nY I 

Art. 8.° n .O I 

Art. 2.° n.o III 

'Art. 12 

Art. 12 



Constituição 

Art. 29 n.o UI 

Art. 29 n. ° IV 

Ar1. 29 n.o V 

Art. 29 n. ° VI 

Art. 29 n.o VII 

Ar1. 29 parágrafo único 

Art. 30 n.D I 

Art. 30 n. ° II 
Art. 30 parágrafo único 

Art. 31 n.o V letra "a" 

Art. 31 n.O V letra "b" 

Art. 31 n.o V letra "c" 

Art. 31 parágrafo único 

Art. 32 

Art. 141 § 34 

Art. 202 

Art. 203 

Emenda n.o 3 

Art. 5.° 

Emenda n.O 5 

Emenda ({B" 

Art. 11 

Art. 16 

Art. 20 

Art. 19 

Ar1. 20 

Art. 2.° n.o IV letra "a" 

Ar1. 2.° n.o IV letras "b" e "e" 

Art. 2.° § 2.° 

Art. 4.° n.o II 

Art. 2.° n.os I e II 

Art. 8.° n.O I 

Não tem numeração de artigos Arts. 9.° n.O lI, 11, 12, 14, 16, 18, 

Emenda n. ° 10 

Art. 2.° 

Art. ,3.0 

·21 n. ° I letra "a" e 22 

Art. 10 n.o I e art. 21 n.o I 

letra "a" 

il~ Art. 12 
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5/2. Por êsse quadro de confronto verifica-se que algumas 
disposições, que o art. 26 da Emenda "B" propõe revogar, nela 
não são reproduzidas ou têm correspondência, o que implica 
em excluí-las do texto constitucional. As disposições cuj a su
pressão se propõe, e as r azões justificativas dessas proposituras, 
são indicadas nos itens 5/3 a 5/18. 

5/3 . Art. 15, n.a V, da Constituição : atribui competência à 
União para cobrar impôsto sôbre a transferência de fundos para 
o exterior. Êste impôsto deixou de ser cobrado desde a Lei n.o 

3.244, de 1957. Mesmo suprimida a atual matriz constitucional, 
o impôsto poderá voltar a ser cobrado pela fo rma prevista no 
art. 15, n .a I, da Emenda "B". 

5/ 4. Art. 15, § 1.0, da Constituição: isenta do impôsto de con
sumo os artigos definidos como o mínimo indispensável à habi
tação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas 
de restrita capacidade econômica. A Comissão é de parecer que 
a Constituição deve conter apenas as isenções gerais, que afe
tem a estrutura do sistema tributário e seu funcionamento~ 

evitando, porém, as de impostos específicos . 

5/5. Art. 15, § 6.°, da Constituição: determina a aplicação, em 
benefícios de ordem rural, de metade da participação dos Mu
nicípios no produto do impôsto de renda. Dentro do espírito 
com que tratou a matéria das distribuições de receitas, a Co
missão é contrária à imposição de vinculações às importâncias 
distribuídas, com a única ressal~ do que se propõe no art. 22 
§ 1.°, da Emenda "B" . 

5/6. Art. 15, § 7.0, da Constituição: exclui da incidência do 
impôsto do sêlo federal os atos e instrumentos que se conte
nham na competência privativa dos Estados ou dos Municípios. 
Em face da nova repartição das competências e da redução do 
âmbito do impôsto federal a que se refere (art. 15 da Emenda) . 
êste dispositivo deixa de ter aplicação . 

5/7 . Art. 19, n.O IV, da Constituição: atribui competência aos 
Estados para cobrar impôsto sôbre os atos regulados por suas 
leis, os do serviço da sua justiça e os negócios de sua econo
mia. Em face da nova repartição das competências, e especial-



mente do caráter antieconômico do impôsto federal similar, 
que inspirou a redução do seu alcance (art. 15 da Emenda), a 
Comissão é de parecer que êste impôsto deve ser abolido . De 
resto, o seu alcance, no âmbito estadual, é restrito, além de 
prestar-se êle a servir de instrumento a invasões de competên
cia alheia e ao desvirtuamento da configuração legítima de 
outras figuras tributárias. 

5/8. Art. 19, § 3.°, da Constituição: proíbe aos Estados tributar 
as obrigações da dívida pública dos outros dois governos, em 
limite superior ao que estabeleçam para as suas próprias. Em 
face da nova repartição das competências, e especialmente da 
limitação dos impostos de transmissão inter vivos e causa mor
tis tão só às transmissões de bens imóveis por natureza (art. 
11 da Emenda), êste dispositivo deixa de ter objeto. 

5/9. Art. 19, § 5.°, da Constituição: permite ao Senado auto
rizar os Estados, excepcional e temporàriamente, a aumentar a 
alíquota do impôsto de exportação. Com a passagem dêste im
pôsto para a competência federal (art. 9,°, n.O II, da Emenda), 
êste dispositivo deixa de ter aplicação. 

5/10. Art. 20 da Constitu ição : determina que os Estados res
tituam aos Municípios 30% do que arrecadarem em excesso 
das rendas locais. De tôdas as participações atualmente vigo
rantes, esta é, no sentir da Comissão, a mais criticável, pelo seu 
'caráter antieconômico, já assinalado no primeiro capítuJo dêste 
relatório. Sua supressão, por isso e por ser inconciliável com os 
critérios propostos para a distribuição de receitas, é, porém, 
compensada pela atribuição, aos Municípios, de uma parcela do 
impôsto sôbre a circulação de mercadorias (art. 21 , n.o II, da 
Emenda) . 

5/11. Art. 21 da Constituição : permite à União e aos Estados 
criar outros impostos além dos que lhes são privativamente 
atribuídos, e regula o mecanismo para resolver os casos de bi
tributação, pela prevalência do impôsto federal sôbre o estadual 
idêntico. A eliminação do chamado campo "residual" ou "con
corrente", pelo dispositivo da Emenda (artigo 7.°) que admite 
,exclusivamente os impostos nela referidos, torna inúteis as 
-duas normas contidas neste artigo. 
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5/12 . Art. 29, n.o IV, da Constituição: atribui aos Municípios 
o impôsto de licenças. A licença, entendida estritamente como 
a autorização para o exercício de uma atividade subordinada à 
fiscalização municipal, apenas justifica uma taxa ou um emo
lumento. O caráter de impôsto , que a Constituição lhe atribui, 
faz dela uma duplicação, ou um agravamento, do impôsto de 
indústrias e profissões, passível das mesmas críticas feitas a 
êste, no presente relatório, a propósito do art. 16 da Emenda 
"B". Com estas razões, a Comissão entende justificada a sua 
proposta de revogar-se o inciso IV do art. 29 da Constituição . 

5/13. Art. 29, n .o VI, da Constituição: atribui aos Municípios 
o impôsto sôbre diversões públicas. ~ste dispositivo é injusti
ficável mesmo no atual sistema de discriminação de rendas: o 
impôsto nêle previsto é , na melhor das hipóteses, uma incidên
cia específica do impôsto de licença ou do impôsto de indús
t rias e profissões; ou, na pior hipótese, uma duplicação dêsses 
mesmos tributos. Como, por outro lado, as diversões públicas 
enquadram-se no conceito genérico de "serviços", êste impôsto 
poderá ser cobrado pelos Municípios com fundamento no art. 
16 da Emenda "B" . A supressão do atual inciso VI do art. 29 
da Constituição, portanto, aperfeiçoa o sistema e nada retira 

aos Municípios . 

5/ 14 . Art. 29, n.o VII, da Constituição: atribui aos Municípios 
o impôsto sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua com
petência. Trata-se do chamado "impôsto do sêlo municipal", ao 
qual se aplicam, talvez com ainda maior pertinência, as críticas 
feitas ao art. 19, n.o IV, da Constituição, relativo ao impôsto 
estadual similar. A elas a Comissão se reporta para justificar 
a proposta de supressão dêste dispositivo. 

5/ 15. Art. 29, parágrafo único, da Constituição: exclui do im
pôsto territorial rural os sítios de área não excedente a 20 hec
tares, quando os cultive, só ou com sua família, o proprietário. 
A subsistência dêste dispositivo, como limitação da competência 
tributária municipal, só se explica por um cochilo da Emenda 
Constitucional n.O 10, que o deveria ter ajustado ou revogado 
quando transferiu para a União o impôsto territorial rural. Re
vogá-lo é, em qualquer hipótese, a melhor solução, ante a sua 
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incompatibilidade com o programa da reforma agrana, de vez 
que empresta proteção tributária ao minifúndio. 

5/16. Art. 202 da Constituição: dispõe que os tributos terão 
caráter pessoal, sempre que isso fôr possível, e serão graduados 
conforme a capacidade econômica do contribuinte. Sem em
bargo das respeitáveis opiniões de Aliomar Baleeiro e de Emílio 
Giardina, êste em comentário a disposição similar da Constitui
ção italiana, a Comissão reputa inócuo êste dispositivo. Trata-se 
de simples regra programática, endereçada ao legislador ordi
nário, mas, pelo menos no sistema constitucional brasileiro, 
insuscetível de eficácia normativa, de vez que ao juiz não se 
reconhece latitude para apreciar os fundamentos extrajurídicos 
da lei. De qualquer forma, se se entender que o dispositivo 
merece ser preservado, o seu lugar próprio será no Capítulo I 
da Emenda "B", preferivelmente como um seu nôvo art. 2.°. 

5/17. Art. 203 da Constituição: em sua redação original, êste 
dispositivo dizia: "Nenhum impôsto gravará diretamente os 
direitos de autor, nem a remuneração de professôres e jornalis
tas". A êsse texto, o art. 5.° da Emenda Constitucional n .o 9 
aditou: " . . . excetuando-se da isenção os impostos gerais (ar t. 
15, n .o IV) n . Cumpre, desde logo, apontar as flagrantes inade
quações jurídicas e técnicas dêsse aditamento, que, além de 
chamar "isenção" ao que é , obviamente, uma não incidência, 
remete a apenas um (o de renda) dentre os vários "impostos 
gerais" que a Constituição enumera. Mais sério é , porém, o fato 
de que êsse aditamento restringiu o alcance do dispositivo tão 
somente a algum impôsto específico (porque não "geral" ) que 
visasse diretamente os direitos de autor e a remuneração de 
professôres e jornalistas. Como um tal impôsto é, evidentemente, 
inconcebível, a Comissão entende que o dispositivo, em sua 
atual redação, tornou-se inócuo, além de desfigurar o texto 
constitucional, razões bastantes, no seu entender, para justifi
car sua revogação. Em todo caso, se fôr decidido manter o dis
positivo, caberá êle no Capítulo I da Emenda "B", preferivel
mente como um seu nôvo art. 3.°, porém, depois de devolvido 
à sua pureza original, isto é, expurgado do aditamento que lhe 
apenRou a Emenda Constitucional n.o 9. 
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5/18. Emenda Constitucional n.o 5: a revogação integral desta 
Emenda justifica-se por uma simples questão de sistema, de vez 
que todos os seus dispositivos, modificando os arts. 15, 19 e 29 
da Constituição, fazem objeto da Emenda "B". Aplicam-se, por
tanto, a êste caso, as justificativas contidas neste relatório, da 
preservação, modificação, ou supressão dos dispositivos consti
tucionais atingidos pela Emenda n.O 5. 

5/19. O art. 27 da Emenda "B" concede um prazo cautelar, 
dentro do qual os atuais tributos dos três podêres poderão con
tinuar a ser cobrados, mas sob a ressalva · da sua revogação, 
modificação, ou substituição por outros, na conformidade do 
que nela se dispõe. O dispositivo excetua o impôsto de expor
tação, quanto ao qual entrarão em vigor, a 1.0 de janeiro do 
ano seguinte ao da promulgação da Emenda, o seu art. 9.°, n.o 
lI, e respectivos parágrafos 1.0 (em parte) e 2.0. A antecipação 
da data da vigência do dispositivo constitucional relativo à 
transferência para a União do impôsto sôbre a exportação jus
tifica-se pela necessidade de providências urgentes no sentido 
de dotar o govêrno federal de instrumento imprescindível, na 
atual conjuntura, à execução da política de comércio exterior. 
Ocorre, também, a circunstância de depender a implementação 
da medida apenas de lei federal, o que possibilita sua execução 
em prazo relativamente curto. A compensação financeira de
vida aos Estados que cobram, presentemente, o impôsto de ex
portação, poderia ser objeto de providência especial, em caráter 
de emergência. 

Termina aqui o trabalho desta Comissão. Ela, e individual
mente cada um dos seus membros, agradecem ao Govêrno, na 
pessoa de V. Exa., a designação cuja honra de muito superou 
o encargo. Só mais uma última palavra, que é parte do agra
decimento e não excusa. Elaborar um sistema tributário em 
face de tamanhas disparidades econômicas, necessàriamente 
refletidas em inúmeros aspectos sociais, humanos, jurídicos e 
políticos, é tarefa de cujos executores só se pode exigir o pos
sível a um máximo de esfôrço, de objetividade e de isenção 
de preconceitos. Êsse máximo é o que a Comissão está convicta 
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de ~er produzido dentro de suas limitações, mas com a inspira
ção de um ideal de confiança no futuro do Brasil e nos homens 
que respondem pelos seus destinos. 
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Presidente 

RUBENS GOMES DE SOUSA 

Relator 

GERSON AUGUSTO DA SILVA 

Secretário-Executivo 

SEBASTIÃO SANTANA E SILVA 

Membro 

GILBERTO DE ULHÔA CANTO 

Membro 

MÁRIO HENRIQUE SII\IONSEN 

Membro 
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PRO ]ETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL - "A" 



PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL "A" 

Modifica o art. 5.°, o § 2.° do art. 36, 
o art. 63, o art. 65, o art. 67, o art. 
68, e o art. 69 da Constituição. 

As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados 
promulgam, nos têrmos do art. 217, § 4.°, da Constituição, a se
guinte Emenda Constitucional: 

.I\rt. 1.° O art. 5.° da Constituição fica acrescido de um n.o 

XVI, com a seguinte redação: 

XVI - expedir leis complementares desta Constituiçã~, 

nos casos nela previstos e sempre que o Congresso 
Nacional, como preliminar da votação do respectivo 
projeto, o entender necessário para regular as con
dições de exercício de princípios ou direitos por ela 
estabelecidos ou r econhecidos. 

i\rt. 2.° O § 2.° do art. 36 da Constituição passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

§ 2.° É vedado a qualquer dos podêres delegar atribuições, 
ressalvado o disposto no § 1.° do art. 9.° e no § J.U 
do art. 15, ambos da Emenda "B" . 

Art. 3.° O art. 63 da Constituição fica acrescido de um n? 
UI, com a seguinte redação: 

lU - expedir resoluções nos casos previstos na Emenda 
"B" . 
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Art. 4.° O art. 65 da Constituição fica acrescido de urro n.o 
X, com a seguinte redação: 

X - expedir, revogar ou modificar leis complementares. 

Art. 5.° O § 3.° do art. 67 da Constituição f ica substituído 
pelo seguinte: 

§ 3 . o A iniciativa das leis complementar es compete ao 
Presidente da República; à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal, pela quarta parte de seus 
membros, no mínimo; ou, ainda, às Assembléias 
Legislativas dos Estados, por proposição de mais 
da metade delas, no decurso de um ano, manifes
tando-se cada uma pela maioria de seus membros . 

. Parágrafo único . Ao art. 67 da Const ituição é acrescen
tado o seguinte § 4.°: 

§ 4.G A discussão dos projetos de lei de iniciativa do Pre
sidente da República e , apenas no caso de leis com
plementares, das Assembléias Legislativas dos Esta
dos, começará na Câmara dos Deputados. 

Art. 6.° Fica acrescentado ao art . 68 da Constituição o se
gu~nte parágrafo, passando o atual parágrafo {mico a ser o § 1.0: 

§ 2.0 Tratando-se de lei complementar o projeto será vota
do, sucessivamente, pela Câmara dos Deputados e pe
lo Senado Federal, ou vice-versa, em duas discussões 
com o intervalo mínimo de dez dias, considerando-se 
aprovado, rejeitado, ou emendado, pelo voto da maio
ria absoluta dos respectivos membros . 

. Art. 7.0 Fica acrescentado ao art. 69 o seguinte parágrafo, 
passando o atual parágrafo único a ser o § 2.0

: 

§ 1.0 No caso de lei complementar, a apreciação, pela Câ
mara originária. das emendas introduzidas pela Câma
ra revisora, far-se-á nos têrmos do § 2.0 do art. an
terior. 

Art. 8.° Esta Emenda entra em vigor na data de sua pu
blicação. 



PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL - "B" 



PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL "B" 

Dispõe sôbre o sistema tributário 
nacional. 

As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados 
promulgam, nos têrmos do ar!. 217, § 4.°, da Constituição, a se
guinte Emenda Constitucional; 

CAPÍTULO I 

Disposições Gemis 

Art. 1.0 O sistema tributário nacional compõe
-se de impostos, taxas e contribuições de melhoria, e 
é regido pelo disposto nesta Emenda, em leis com
plementares, em resoluções do Senado Federal, e, 
nos limites das respectivas competências, em lei fe
deral, estadual ou municipal. 

Art. 2.° É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 

I - instituir (lU majorar 
o estabeleça, ressalvados os 
Emenda; 

tributo sem que a lei 
casos previstos nesta 

II - cobrar impôs to sôbre o patrimônio e a ren
da, com base em lei posterior à data inicial do exer
cício financeiro a que corresponda; 
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III - estabelecer limitações ao tráfego, no terri
tório nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio 
de tributos interestaduais ou intermunicipais; 

IV - cobrar impostos sôbre: 

a) o patrimônio, a renda ou os serviços 
uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto, na parte a 
êste destinada; 

c) o patrimônio, a renda ou serviços de 
partidos políticos e de instituições de 
educação ou de assistência social, obser
vados os requisitos fixados em lei com
plementar. 

§ 1.0 O disposto na letra "a" do n.O IV é ex
tensivo às autarquias, tão sàmente no que se refere 
ao patrimônio, à renda ou aos serviços, vinculados às 
suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. 

§ 2.° O disposto na letra "a" do n .o IV não é 
extensivo aos serviços públicos concedidos, cujo tra
tamento tributário será regulado pelo poder conce
dente no que se refere aos tributos de sua compe
tência, observado o disposto no art. 3.°. 

Art. 3.° Lei complementar pode, tendo em vista 
a necessidade de regular de mode> sistemático deter
minadas atividades no interêsse nacional, outorgar 
isenções de impostos, tanto federais quanto estaduais 
e municipais. 

Art.4.0 É vedado: 

I - à União, instituir tributo que não seja uni
forme em todo o território nacional, ou que importe 
em distinção ou preferência em favor de determi
nado Estado ou Município; 



II - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu
nicípios, estabelecer diferença tribut ária entre bens 
de qualquer natureza, em razão da sua procedência, 
do seu destino ou da sua situação. 

Art. 5.° Sàmente a União, em casos excepcio
nais definidos em lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios, unicamente com base nos 
impostos de sua competência. 

CAPÍTULO II 

Dos Impostos 

Seção I 

Disposições Gemis 

Art. 6.° Impôsto é o tributo cobrado indepen
dentemente de qualquer atividade específica do poder 
público relativa ao contribuinte. 

Art. 7.0 Os impostos componentes do sistema 
tributário nacional classificam-se em impostos sôbre 
o comércio exterior, impostos sôbre o patrimônio e 
a renáa, impostos sôbre a produção e a circulação, 
e impostos especiais, incluindo-se em cada classe, ex
clusivamente, salvo o disposto no art. 18, os referidos 
nas seções seguintes dêste Capítulo, com as compe
tências, características e limitações nelas previstas. 

Art. 8.0 Competem: 

I - ao Distrito Federal e aos Estados não divi
didos em Municípios, cumulativamente, os impostos 
atribuídos aos Estados e aos Municípios; 

TI - à União, nos Territórios Federais, os im
postos atribuídos aos Estados, e , se aquêles não forem 
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divididos em Municípios, cumulativamente os atri
buídos a êstes. 

Seção II 

Impostos sôbre o Comércio Exterior 

Art. 9.° Competem à União: 

I - o impôsto sôbre a importação de produtos 
estrangeiros, observado o que dispõe o parágrafo 
único do art. 17; 

II - o impôsto sôbre a exportação, para o estran
geiro, de produtos nacionais. 

§ 1.0 O Poder Executivo pode, nas condições 
e nos limites estabelecidos em lei, alterar ai alíquotas 
ou as bases de cálculo dos impostos a que se refere 
êste artigo, a fim de ajustá-los aos objetivos da polí
tica cambial e de comércio exterior. 

§ 2.° A receita líquida do impôsto a que se 
refere o n.o II dês te artigo destina-se à formação de 
reservas monetárias, conforme dispuser a lei. 

Seção III 

Impostos sôbre o Patrimônio e a Renda 

Art. 10. Competem à União: 

I - o impôsto sôbre a propriedade territorial 
rural, observado o disposto no art. 21, n.O I, letra "a"; 

II - o impôsto sôbre a renda, observado o dis
posto no art. 21, n.o I, letra <lb", e no art. 23. 



Parágrafo único. A lei regulará de modo siste
mático a tributação da propriedade territorial rural 
e da renda da sua exploração e alienação. 

Art. 11. Compete aos Estados o impôsto sôbre 
a transmissão, inter vivos ou causa mortis, de bens 
imóveis por natureza, como definidos na lei civil, e 
de direitos reais sôbre imóveis, exceto os direitos 
reais de garantia. 

§ 1.0 O impôsto incidirá sôbre a cessão irre
tratável de direitos sóbre a propriedade imobiliária . 

§ 2.° O impôsto não incidirá sôbre a conferên
cia de bens imóveis ou de direitos reais sôbre imóveis, 
ao capital de pessoas jurídicas, salvo o daquelas cuja 
atividade preponderante, como definida em lei com
plementar, seja a venda ou a locação da propriedade 
imobiliária. 

§ 3.° O impôsto compete ao Estado da situa
ção do imóvel sôbre que versar a mutação patrimo
nial, mesmo que esta decorra de sucessão aberta no 
estrangeiro. 

§ 4.° O impôsto não excederá os limites fixa
dos em resolução do Senado Federal, nos têrmos do 
disposto em lei complementar, e o seu montante será 
dedutível do devido à União, nos têrmos do art. 10, 
n.o lI, sôbre o ganho de capital decorrente da mesma 
transmissão . 

Art. 12 . Compete aos MunicLPios o impôsto 
sôbre a propriedade predial e territorial urbana. 

Seção IV 

Impostos sôb7'e a Produção e a Circulação 

Art. 13. Compete à União, observado o dis
posto no parágrafo único do art. 17, o impôsto sôbre 
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produtos industrializados, salvo quando destinados à 
exportação para o estrangeiro. 

Parágrafo único. O impôsto é seletivo em fun
ção da essencialidade dos produtos, e não cumula
tivo, abatendo-se, em cada operação, o montante co
brado nas anteriores. 

Art. 14. Compete aos Estados, observado o dis
posto no parágrafo único do art. 17, o impôsto sôbre 
as operações relativas à circulação de mercadorias, 
realizadas por comerciantes, industriais e produtores, 
salvo a exportação para o estrangeiro. 

Parágrafo único. O impôsto a que se refere 
êste artigo é: 

I - uniforme para tôdas as mercadorias, não 
excedendo, nas operações que as destinem a outro 
Estado ou à exportação para o estrangeiro, o limite 
fixado em resolução do Senado Federal, nos têrrnos 
do disposto em lei complementar; 

II - não cumulativo, abatendo-se, em cada ope
ração, o montante cobrado nas anteriores, pelo mes
mo ou por outro Estado. 

Art. 15. Compete à União o impôsto: 

I - sôbre as operações de crédito, câmbio, seguro 
e capitalização; 

II - sôbre operações relativas a títulos e valô
res mobiliários; 

III - sôbre serviços de transportes e comunica
ções, salvo os de natureza estritamente municipal. 

§ 1.0 O Poder Executivo pode, nas condições e 
nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 



ou as bases de cálculo do impôs to , nos casos dos n.OS 

I e II dêste artigo, a fim de ajustá-lo aos objetivos 
da política monetária . 

§ 2.0 A receita líquida dos impostos a que se 
referem os n.OS I e II dêste artigo destina-se à for
mação de reservas monetárias, conforme dispuser a 
lei. 

Art. 16. Compete aos Municípios o impôsto so
bre os serviços de qualquer natureza, não compreen
didos no n.O III do art. 15. 

Parágrafo único . O imposto a que se refere êste 
artigo não incidirá sôbre atividades, nem será cal
culado sobre o movimento econômico e a renda su
jeitos a outros impostos referidos nesta Emenda. 

Seção V 

Impostos Especiais 

Art. 17. Compete a União, observado o dis
posto no art. 23, o impôs to sôbre: 

I - produção, importação, circulação, distribui
ção ou consumo de combustíveis e lubrificantes lí
quidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza; 

II - produção, importação, distribuição ou con
sumo de energia elétrica; 

III - produção, circulação ou consumo de mine
rais do país. 

Parágrafo umco. O impôsto incidirá uma só 
vez, sobre qualquer das operações previstas em cada 
inciso dêste artigo, e exclui outros tributos incidentes 
sôbre aquelas operações, sejam de que natureza ou 
competência. 
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Art. 18. Compete à União, na iminência ou 
no caso de guerra externa, instituir, temporàriamen
te, impostos extraordinários, compreendidos ou não 
na enumeração constante dos arts. 9.° a 17, suprimi
dos, gradativamente, no prazo máximo de cinco anos, 
contados da celebração da paz. 

CAPÍTULO UI 

Das Taxas 

Art. 19. Taxa é o tributo cobrado pela presta
ção, efetiva ou potencial, ao contribuinte, de serviço 
público específico e divisível, de utilização obrigató
ria ou facultativa. 

Parágrafo único. Competem à União, aos Es
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, as taxas 
relativas aos serviços instituídos no âmbito de suas 
respectivas atribuições. 

CAPÍTULO IV 

Das Contribuições de Melhoria 

Art. 20. Contribuição de melhoria é o tributo 
cobrado para fazer face ao custo de obra pública, da 
qual decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como limite indi
vidual o acréscimo de valor que da obra decorrer 
para cada imóvel beneficiado. 

Parágrafo único. Competem à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios as contri
buições de melhoria relativas às obras empreendidas 
no âmbito de suas respectivas competências. 



CAPÍTULO V 

Das Dist10 ibuições de Receitas Tributárias 

Art. 21. Serão distribuídos: 

I - pela União: 

a) aos Municípios da localização dos imó
veis, 80% (oitenta por cento) do produ
to da arrecadação do impôsto a que se 
refere o artigo 10, n.o I , desta Emenda ; 

b) aos Estados e aos Municípios, o produ: 
to da arrecadação, na fonte, do impôsto 
a que se refere o artigo 10, n oo lI, inci
dente sôbre a renda das obrigações de 
sua dívida pública e sôbre os proventos 
dos seus servidores e dos de suas au
tarquias; 

II - pelos Estados, 15% (quinze por cento) do 
produto da arrecadação do impôsto a que 
se refere o artigo 14 aos respectivos Mu
nicípios em que se tenham realizado as 
operações. 

Art. 22. Do produto líquido da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 10, n.o lI, e 13, a 
União destinará 20% (vinte por cento) à constitui
ção do Fundo de Participação dos Estados e Municí
pios, nos têrmos do disposto em lei complementar, 
que atribuirá, do total, 60% (sessenta por cento) aos 
Estados e ao Distrito Federal, e 4070 (quarenta por 
cento) aos Municípios o 

§ 1.0 Das quotas resultantes da distr ibuição 
do Fundo, a que se refere êste artigo, pelo menos 
50 % (cinqüenta por cento) integrarão, obrigatoria
mente, o orçamento de capital das unidades bí'nefi
ciadas. 
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§ 2.° Lei complementar disporá sôbre a forma 
de aplicação dos recursos de que trata o parágrafo 
anterior, de modo a assegurar ampla e eficiente coor
denação dos programas de investimento da União, 
dos Estados e dos Municípios, em benefício do pro
gresso econômico e social das respectivas regiões. 

§ 3.° Para os efeitos dêste artigo, exclui-se do 
produto da arrecadação do impôsto a que se refere 
o art. 10, n.o n, a parcela distribuida nos têrmos do 
art. 21, n.O l, letra "b". 

Art. 23. Do proàuto da arrecadação do im
pôsto a que se refere o art. 17 serão distribuídos aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 60% 
(sessenta por cento) do que incidir sôbre operações 
relativas a combustíveis, lubrificantes e energia elé
trica, e 90% (noventa por cento) do que incidir sôbre 
operações relativas a minerais do país. 

Parágrafo único. A distribuição prevista neste 
artigo será regulada em resolução do Senado Federal, 
nos têrmos do disposto em lei complementar, pro
porcionalmente à superfície e à população das enti
dades beneficiadas, e à produção e ao consumo, nos 
respectivos territórios, dos produtos a que se refere 
o impôsto. 

Art. 24. A lei federal pode cometer aos Esta
dos, ao Distrito Federal, ou aos Municípios o encar
go de arrecadar os impostos, de competência da 
União, cujo produto lhes seja distribuído no todo ou 
em parte. 

Parágrafo UlllCO. O disposto neste artigo apli
ca-se à arrecadação dos impostos de competência dos 
Estados, cujo produto êstes venham a distribuir, no 
todo ou em parte, aos respectivos Municípios. 

Art. 25. Lei complementar regulará os prazos, 
a forma e as condições necessárias a assegurar o re-



cebimento das distribuições previstas nos arts. 21 a 
23, de modo a excluir qualquer discrição por parte 
dos governos que as devam efetuar. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 26. Ressalvado o disposto no art. 27 e seu 
parágrafo único, ficam revogados e substituídos pe
las disposições desta Emenda o art. 15 e seus pará
grafos, o art. 16, o art. 17, o art. 19 e seus parágra
fos, o art. 20, o art. 21, o § 4.° do art. 26, o art. 27, 
o art. 29 e seu parágrafo único, os n.OS I e II do art. 
30 e seu parágrafo único, o n.o V do art. 31 e seu pa
rágrafo único, o art. 32, o § 34 do art. 141, o art. 202 
e o art. 203 da Constituição, o art. 5.0 da Emenda 
Constitucional n .o 3, a Emenda Constitucional n.o 5 
e os artigos 2.° e 3.° da Emenda Constitucional n.o 10. 

Art. 27 . Os tributos de competência da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
vigentes à data da promulgação desta Emenda, salvo 
o impôs to de exportação, poderão continuar a ser 
cobrados até 31 de dezembro de 1966, devendo, nesse 
prazo, ser revogados, alterados ou substituídos por 
outros, na conformidade do disposto nesta Emenda. 

Parágrafo único. Entrará em vigor a 1.0 de ja
neiro do ano seguinte ao da promulgação desta Emen
da, o disposto no art. 9.°, n .O II, no seu parágrafo 2.°, 
e, quanto ao impôs to de exportação, o previsto no 
seu parágrafo 1.0. 

67 



ANEXO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 



Exposição N . o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Reconheço estar êste Ministério submetendo à consideração 
de Vossa Excelência sucessivos projetos de lei, o que tem moti
vado queixas dos legisladores. Em defesa do Ministério devo res
saltar a urgência da reestruturação da economia e das finan
ças públicas, que foram devastadas pela inflação. Era, pois, ne
cessário grande número de modificações, algumas das quais 
poderiam ser postas em execução independentemente de novas 
leis, caso o Executivo dispusesse de maior flexibilidade ad
ministrativa. 

2. Era compreensível que o legislador relutasse em conceder 
delegação de podêres quando foi elaborada a Constituição de 
1946. O País acabara de passar por longo período de hipertrofia 
do Executivo. Todavia, a evolução nesses últimos dois decê
nios, não obstante os desmandos políticos, demonstrou) em de
terminados setores administrativos, apreciável independência 
de atuação técnica. É de ressaltar-se, por exemplo, o comporta
mento da Superintendência da Moeda e do Crédito, hoje trans
formada em Banco Central, sob a orientação do Conselho Mo
netário Nacional cuja composição e autonomia são capazes de 
inspirar confiança. 

Acredito estarmos em condições de sugerir ao legislador dis
positivos constitucionais que facultem ao Conselho Monetário 
Nacional o uso flexível de incidência de dois impostos que muito 
se adaptam à política monetária, ao passo que, mantidos con
forme o são atualmente, constituem entraves à economia do 
País . 
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o impôsto de exportação e o impôsto sôbre transações finan-
I 

ceiras - o denominado impôsto de sêlo - são condenáveis se 
exigidos com a finalidade de suprir recursos de tesouraria, por
que recaem sôbre valôres que, de forma alguma, expressam a 
capacidade de contribuir para os cofres públicos. Por outro 
lado, são excelentes meios de formação de reservas. Mostra a 
experiência a inegável vantagem de uma reserva monetária 
oriunda da retenção de parte do acréscimo de receita prove
niente do aumento de preços internacionais dos produtos de 
exportação, como meio de compensar essa exportação em fase 
subseqüente de baixa dos preços. É, igualmente, recomendável 
o desestímulo a movimentos altistas em Bôlsa, mediante a ado
ção de um tributo sôbre tais transações, cuja receita pode ser 
empregada na formação de reservas que se destinem a finan
ciar as compras de títulos em caso de especulação baixista. 
Idêntico processo fiscal compensatório pode ser adotado no 
mercado cambial. 

Como se vê, trata-se de um instrumento de política monetá
ria que completa e, não poucas vêzes, substitui o clássico proces
so de redesconto, nem sempre exeqüível, ou a intervenção direta 
no mercado de capitais, cujo êxito depende de uma sensibilidade 
financeira que ainda não conseguimos alcançar. 

Agora que a inflação foi subjugada e que nos empenhamos 
na recuperação econômica apoiada em um cruzeiro estável, as 
medidas acima sugeridas são de urgente necessidade. Não nos 
esqueçamos de que nas fases de recuperação há sempre o perigo 
de um ressurgimento inflacionário. Se não o controlarmos ade
quadamente, incorreremos no risco de uma desvalorização da 
moeda, o que a opinião pública já não tolera, ou, por falta de 
instrumental próprio, cairemos no extremo oposto do dilema de 
embaraçar o ritmo do desenvolvimento. O Conselho Monetário 
Nacional deve, conseqüentemente, dispor de variados instru
mentos, sendo, em nosso País, o processo fiscal-monetário o 
dos mais eficientes, por suas notáveis qualidades de flexibili
dade e de eficácia. 

Contando com a flexibilidade do referido instrumental, as 
autoridades estarão aptas a selecionar as medidas apropriadas aos 
focos inflacionários ou depressivos. Ao mesmo tempo, a eficácia 
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da medida seletiva é reforçada de maneira global, no mercado, 
uma vez que o aumento ou a diminuição das reservas repre
senta um contra-efeito à expansão ou à retração dos meios de 
pagamento, originados dos aludidos focos , inflacionários ou 
depressivos. 

II 

3. O projeto de reforma constitucional que tenho a honra de 
submeter à consideração de Vossa Excelência não se limita, po
rém, à inovação da política fiscal-monetária. Para imprimir 
maior êxito a essa política e, principalmente, para assegurar um 
clima propício ao desenvolvimento econômico, fundamentado n a 
estabilidade da moeda nacional, que impõe acentuada produti
vidade na produção e na comercialização dos produtos, é ina
diável a reformulação do sistema tributário, em todo o seu 
conjunto. 

Estão os que lidam com os problemas financeiros na União, 
nos Estados e nos Municípios acordes no imperativo de um reexa
me dos impostos da Federação, com o fim de instituir-se um sis
tema compatível com os requisitos do progresso econômico do 
País. A multiplicidade e a acumulação de incidências tributárias, 
a despeito da separação formal dos impostos, dificultam e one
ram a produção. Os impecilhos ao progresso e stão se tornando 
alarmantes. 

A Comissão de juristas e de técnicos, que preparou o pro
jeto de sistematização tributária da Federação, diz com muita 
propriedade em seu relatório: "Desde 1891 vem sendo seguido 
o critério de partilhar tributos designados por suas denomina
ções jurídicas usuais, pôsto que nem sempre pacíficas para os 
próprios juristas. tsse sistema tem provocado ou facilitado dis
torções econômicas que o crescimento das necessidades finan
ceiras do poder público, e a conseqüente complexidade e onero
sidade dos tributos federais , estaduais e municipais somente 
tendem a agravar. Exemplo desta afirmativa é a proliferação 
de figuras tributárias, concebidas em têrmos jurídico-formais 
com que os três governos têm procurado alargar o campo de 
suas competências e fortalecer o montante de suas arrecada-
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ções" . "Isto sem falarmos nas sobreposições de tributos, do 
mesmo ou de outro poder, econômicamente idênticos, e disfar
çados apenas pelas roupagens jurídicas de que o legislador os 
r eveste. Pode-se mesmo dizer, sem exagêro, que existem hoje, 
no Brasil, mais tributos formalmente distintos que fatôres eco
nômicos aptos a servir de base à tributação". 

Não há exagêro algum na afirmação da Comissão. Por inter
médio do impôsto de vendas e consignações os Estados estão se 
guerreando uns aos outros, além de criarem embaraços à comer
cialização dos produtos no território nacional e à exportação 
para o estrangeiro. E o pior é que, não obstante as denomina
ções variarem, os diferentes impostos e taxas, dos Estados e 
dos Municípios, redundam em mera acumulação do impôsto de 
vendas. Vejamos o seguinte caso, que é bem significativo: 

Valor da mercadoria ... . ... . . . . . ... . .. ... .... .. . Cr$ 356 . 150 

Estado 

a ) Impôsto de vendas. 
b) Taxa rodoviária . . . 
c) Adicional . . .... . . 

Município 

Percentagem 

6.0 
0.50 
0 .50 

d) Indústria e profis-
são. ...... .. . ... . . 3.5 

e ) Taxas municipais , . 0,9 

Total 11.5 

Porção absor-
vida pelo 
impôs to 
21. 369 

1.781 
1.781 

12.466 
3.600 

40.997 

Temos cinco denominações diferentes de tributos recaindo 
todos êles da mesma maneira sôbre o valor de uma mercadoria, 
tal como afirma a Comissão: "sobreposições de tributos, do mes
m o ou de outro poder, econômicamente idênticos e disfarçados 
apenas pela roupagem jurídica de que o legislador os reveste". 

Ao passar a mercadoria 'para outro Estado, novamente surge 
o impôsto de vendas, acompanhado de taxas e adicionais e talvez 
do impôsto de indústrias e profissões, cobrado com "roupagem 
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diferente", mas de incidência equivalente ao do impôsto de 
vendas e consignações. De acumulação em acumulação, o pro
duto, da fonte produtora ao consumo final, está arriscado a 
sofrer a majoração de mais trinta por cento. 

Em quase todos os Estados, o impôsto de vendas é acompa
nhado de uma seqüência de adicionais, destinados ao desenvolvi
mento, ao saneamento, à eletrificação, à educação, às rodovias, 
cobrados cumulativamente, de operação em operação. 

Não há economia que resista a tão desastrado processo im
positivo. 

E a despeito dessa piramidal carga tributária, as condições 
financeiras dos Estados e dos Municípios são de grandes dificul
dades. Alguns dêles, por vários motivos, estão solicitando ur
gente assistência da União. 

4. Parte das aludidas dificuldades advém da notória desuni
formidade da formação da renda nacional. De um modo geral, 
os Estados do Paraná, de São Paulo e da Guanabara são aquêles 
que por suas vantagens naturais, adiantamento técnico ou dis
ponibilidades financeiras, conseguem alcançar elevadas propor
ções da renda nacional. Mesmo, porém, nessas regiões, a distri
buição constitucional dos impostos oferece lacunas sensíveis. O 
Município de São Paulo, que é o maior centro de formação da 
renda nacional e contribui decisivamente para a receita tribu
tária do Estado de São Paulo e da União, não dispõe de meios 
adequados para assegurar uma receita própria satisfatória . 

Como corrigir a distribuição constitucional dos impostos? 
Quais os roteiros de orientação capazes de assegurar um sistema 
tributário nacional compatível com as exigências do progresso 
do País? 

Tentaremos formular uma resposta a essas importantes in
dagações. A Comissão constituída no Ministério da Fazenda, em 
27 de janeiro do corrente ano, elaborou o projeto de reforma 
da atual discriminação de renda. Êsse trabalho está ampla e 
magnificamente justificado por seu relator - o professor Ru
bens Gomes de Sousa . Desejo, porém, aduzir nesta exposição, 
considerações suplementares . 
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5. Os que lidam com os impostos sabem que o sonho de um 
impôsto único é injustificável, técnica e socialmente. Reconhe
cem, todavia, o grave inconveniente da cobrança de muitos im
postos, porquanto a maioria dêles redunda em multiplicidade 
de incidências sôbre a mesma base tributária. Em última aná
lise, a renda dos indivíduos constitui a fonte do pagamento 'dos 
impostos e não são muitas as modalidades de avaliação da 
capacidade de contribuição dos mesmos. 

De um modo geral, podemos estimar a capacidade c(}ntribu
tiva pelo montante da renda auferida ou pela soma da renda 
despendida. Cobre a primeira hipótese o impôsto sôbre a renda 
e a segunda está compreendida nas diferentes incidências do im
pôsto de consumo. 

O impôsto sôbre a renda, desde que cobrado além dos limi
tes de subsistência e considere também deduções da parte da 
renda destinada a investimentos, apresenta características ideais 
de tributação, podendo, dêsse modo, ser considerado a viga mes
tra de um sistema de impostos . 

Por evidentes imperativos técnicos, o impôsto sôbre a renda 
deve ser arrecadado pela União, mas em uma Federação seria 
natural que a receita dêsse impôs to fundamental fôsse distri
buída pelas unidades federativas. Se o produto da renda nacio
nal se caracterizasse por sua uniformidade no território, não 
haveria maior problema. Ocorre, porém, que é extraordinària
mente desigual a produção da renda nacional. Presentemente, 
a União procura corrigir a falta de uniformidade, redistrib'..lindo 
o que arrecada através da prestação de serviços ou de auxílios 
financeiros. É um procedimento compreensível, que não deixa, 
entretanto, de envolver certa concentração de deliberações, con
flitante com a almejada autonomia financeira dos Estados e 
dos Municípios. 

Não há no alegado escrúpulo de autonomia u m idealismo 
forçado contra a realidade dos fatos. O que existe , na afirmação 
que acabo de fazer, é o desejo de ver assegurada a descentrali
zação administrativa, que se impõe em nosso País, em face da 
enorme extensão territorial e das marcantes peculiaridades re
gionais, nem sempre devidamente avaliáveis pelas autoridades 
da União. 
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Nas sugestões da Emenda Constitucional procura-se assegu
rar a autenticidade da distribuição dos impostos entre a União, 
os Estados e os Municípios, com atenção à contribuição local e 
aos desníveis pronunciados da formação do produto nacional. , 

Parece fora de dúvida o reconhecimento da eqüidade fiscal 
na participação da receita tributária no local onde se verifica a 
exigência dos impostos federais. Por outro lado, é impossível 
ignorar a enorme concentração do produto nacional na região 
Centro-Sul do País . É indispensável que os contribuintes dessa 
região não somente financiem os serviços públicos nas áreas 
onde residem mas cooperem na complementação do custeio dos 
serviços públicos de outras regiões. É uma redistribuição da 
receita fiscal que se impõe, não somente por motivos de segu
rança nacional, mas, igualmente, em favor dêsses próprios con
tribuintes, em têrmos estritamente financeiros, uma vez que 
pela redistribuição da receita fiscal consegue-se generalizar e, 
conseqüentemente, intensificar o progresso econômico e social 
em todo o País . 

6. No que concerne ao impôsto de consumo e ao impôsto de 
vendas e consignações, denominados pela Comissão de "impostos 
de produção e de circulação" as modificações são no sentido de 
eliminar as superimposições das incidências . 

A mudança de denominação advém do fato de, presentemen
te, tais impostos serem pagos pelos produtores e pelos comercian
tes. É possível que, em futuro próximo, com o aperfeiçoamento 
do processo de arrecadação, o impôsto venha a recair direta
mente na fase final de consumo. Não percamos, porém, tempo 
com divagações sôbre a nomenclatura dos impostos. O impor
tante, o estritamente importante, é impedir que a incidência dos 
impostos seja acumulativa. Essa a grande finalidade contida 
no projeto. 

Não resta dúvida de que o processo cumulativo propICIa 
maior receita. Tão nociva, porém, é essa vantagem financeira pa
ra a economia do País que a hipótese de prejuízo deve ser con
templada e buscados outros meios de compensação. É por êsse 
motivo que o projeto admite a distribuição automática não so
mente do impôsto de renda, referido no parágrafo anterior, co-
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mo, também, a distribuição do impôsto sôbre a produção (o atual 
impôsto de consumo) obedecido o mesmo critério de distribui
ção descrito no parágrafo anterior. 

, No que concerne à diferença entre a capacidade de incidên
cia sôbre os bens primários e os industrializados é de bom aviso 
desfazer, desde logo, qualquer equívoco. Os produtos exportá
veis, de um Estado para outro, terão o limite da taxação fixado 
pelo Senado. Dêsse modo, sempre haverá margem apropriada 
para a incidência do impôsto. 

7. O impôsto territorial é um complemento do impôs to de 
renda. O impôsto de renda e o impôsto territorial devem ser 
lançados e arrecadados um em relação ao outro. Uma extensão 
territorial bem aproveitada, de elevada rentabilidade, deve estar 
mais sujeita ao impôsto de renda do que ao impôsto territoriaL 
Se, contràriamente, a propriedade é inaproveitada ou mal utili
zada, deve preponderar o impôsto territorial sôbre o da renda. 

A receita do impôsto territorial rural é atribuída aos Muni
cípios com pequena parcela retida pela União para atender às. 
despesas do lançamento e arrecadação do tributo, já que o im
pôsto de renda é cedido, em parte, aos Municipios, automàtica
mente e no curso do exercício fiscal. 

O impôs to territorial urbano e o impôsto predial, atribuídos· 
pelo projeto aos Municípios, têm certa conexão com o impôsto de 
renda. É um complemento indispensável, notadamente no cas{) 
de residências próprias, cuja renda implícita, auferida pelo mo
rador, escapa à tributação do impôsto de renda da União. 

8. Os impostos relacionados com a transmissão de propriedade 
inte1' vivos, hoje admitidos pela Constituição, são destituídos de· 
fundamento econômico e por êsse motivo a Comissão sugere 
que sejam retilicados. 

O fato de alguém vender uma propriedade a outrem não au
toriza a admitir, pela simples transmissão, o exercício de uma 
atividade econômica suscetível de tributação. Se o vendedor 
lucra com a transação, se aufere um ganho de capital, porque 
comprou por um preço e vendeu por outro, obtendo um lucro 
real, êsse lucro deve ser taxado, não, porém, sôbre o valor da:. 
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transação. O vendedor estará sujeito a um impôsto próprio -
o impôsto sôbre ganhos de capital, seja o bem móvel ou imóvel. 

A meu ver deveríamos suprimir integralmente do sistema 
tributário os impostos de transmissão de propriedade inter vi
v os. São impostos sem sentido econômico. Criam empecilhos de 
tôda ordem e representam sério obstáculo ao desenvolvimento 
econômico do País. 

A Comissão julgou prudente não adotar ponto de vista tão 
radical. Manteve aquêle impôsto de transmissão, com ressalvas . 

III 

9. As objeções às idéias que acabo de expor serão de ordem 
financeira. A supressão de impostos, na esfera dos Estados e 
da própria União, poderá encontrar resistência. 

Em primeiro lugar, as reduções ou eliminações de impostos 
visam à intensificação da atividade econômica, que certamente 
há de compensar com vantagem o acréscimo de receita dos im
postos que são cobrados de maneira mais racional. Há, ainda, o 
aspecto das despesas públicas. 

Se persistirmos na política de eliminação dos desperdícios; 
se a União e os Estados entabolarem convênios para a supressão 
da inútil duplicidade de despesas na arrecadação dos impostos e 
na fiscalização tributária; se houver melhor entendimento na 
programação dos investimentos, nas diferentes esferas adminis
trativas da Federação, é certo que chegaremos a substanciais 
reduções de dispêndio. E um dos meios de forçar as autorida
des a se dedicarem à eficiência administrativa é o de obrigá-las 
a um comportamento de despesas compatível com a obtençã~ 
econômica dos recursos. 

o apêlo ao crédito público muito se relaciona com a disci
plina das despesas. 

Na prolongada existência da inflação brasileira, o crédito 
público desapareceu. Estamos voltando a reconquistá-lo. As 
Obrigações do Tesouro estão começando a ter aceitação e seu 
prestígio aumentará tão pronto se afirme a estabilização do cru
zeiro. Restabelecido o crédito público, a exigência tributária po-
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der á diminuir de maneira considerável. 1tsse o motivo da possibi
lidade da supressão de vários impostos antieconômicos. Até re
centemente, quer a União, quer os Estados estavam sempre em 
busca de novos tributos ou exigiam adicionais sôbre os impostos 
em cobrança, para atender aos encargos dos investimentos. Esta
mos, agora, no limiar de uma disciplina financeira capaz d e 
eliminar tão condenáveis processos de financiamento. 

Tanto quanto possível, cumpre-nos reservar os impostos para 
a cobertura das despesas correntes ou de investimentos que con
tàbilmente não registrem rentabilidade, embora sejam extraor
dinários impulsionadores de progresso, como são os investimen
tos em educação ou em saúde. Os demais empreendimentos, 
energia, transporte e comunicações, são nitidamente rentáveis e, 
dêsse modo, podem e devem ser financiados por meio de em
préstimos públicos voluntários . 

Não convém, no momento, sugerir a tôdas as unidades fe
derativas que recorram ao crédito público. Precisamos, ainda, de 
algum tempo para a consolidação do mercado financeiro e do 
mercado de capitais. Cumpre, por enquanto, cingir o crédito 
público à esfera federal. Êsse o motivo porque em Exposição 
separada estamos submetendo à consideração de Vossa Excelên
cia um projeto em que se solicita ao Congresso autorização para 
fazer empréstimos aos Estados e seus Municípios, conjugados 
com o lançamento, no mercado, das Obrigações do Tesouro 
Nacional. 

10. Finalizando esta exposlçao, devo acentuar que as modifi
cações tributárias, em sua maioria, são de exeqüibilidade re
mota. Somente poderão entrar em vigor a partir do exercício 
de 1967. Entretanto, uma delas, ou seja, a transferência do im
pôsto de exportação para a esfera federal e seu uso como reserva 
cambial e instrumento de política monetária, deveria ser ado
tada já no próximo exercício e, se possível, ainda êste ano. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
os protestos do meu mais profundo respeito. 
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ADVERTf:NCIA 

o ~inistro da F azenda introduziu algumas alterações no texto 
submetido a Sua Excelência pela Comissão . Por envolverem matéria 
de fundo, duas dessas alterações devem ser mencionadas aqui. São 
as seguintes: 

ART. 2.Q DO PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL "B", 

INCISO Ir 

T exto proposto pela Comissão: 

II - cobmr impôsto sôbre o patrimônio e a unda, com base 
em lei poste1'ior à data inicial do exercício finan ceiro a que 
corresponda; 

T exto aprovado pelo ·finistro: 

II - cobrar impôs to sôbre o patrimônio e a renda com base 

em lei posterior à d ata inicial do exercício financeiro a que corres

ponda, ressalvados os casos de impôsto sôbre rendimentos sujeitos 

a arrecadação na fonte; 
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ART. 22 DO PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL "B", § 2.° 

Texto proposto pela Comissão: 

§ 2.° Lei complementar disporá sôbre a forma de aplicação 

dos recursos de que trata o parágrafo anterior, de modo a assegurar 

amPla e eficiente coordenação dos programas de investimento da 

União, dos Estados e dos Municípios, em beneficio do progres5c 

econômico e social das respectivas regiões. 

Texto aprovado pelo Ministro: 

§ 2.° Nos casos em que os Estados ou Municípios celebrem 

convênios com a União para assegurar ampla e eficiente coorde

nação dos respectivos serviços públicos e programas de investimento, 

a percentagem de 20% (vinte por cento) prevista neste artigo será 

aumentada até o dôbro, em função do produto liquido arrecadado 

em cada uma dessas unidades governamentais, cuja participação 

obedecerá às mesmas cotas mencionadas no artigo. 
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