
Estados e municípios 
terão recursos maiores 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

i ,-* A Constituinte aprovou ontem 
M i a elevação dos percentuais de parti

lha do Imposto de Renda e do Im-
^-jrosto sobre Produtos Industrializa-

v'••, "' dos (IPI) aos estados e municípios. 
r O Com isso, completou a derrota do 
\A- governo federal no capitulo do siste

ma tributário. Em cinco anos", Brasí
lia estará repassando mais de 47% 
da arrecadação do IR e IPI, contra 

,v-, os atuais 33%. 
-1" Já a partir da promulgação da 

Ç>-7 nova Constituição, a redistribuição 
será de 40%, divididos em 18% para 

"•f o Fundo de Participação dos Esta
ca dos, 20% para o Fundo de Particlpa-
-*- ção dos Municípios e 2% para o 
_; Fundo Especial das Regiões Norte, 
O Nordeste e Centro-Oeste. Até 1993, 
\\jt esses percentuais serão elevados 

gradualmente. 
Os constituintes aprovaram 

também a instituição pelos estados 
e o Distrito Federal de um adicional 

v i de 5% do Imposto de Renda inci-
' dente sobre lucros, ganhos e rendi-

VJJ mentos de capital. O novo tributo 
<-̂  atingirá as pessoas físicas e jurídi-
V cas e foi aprovado graças à rejeição 

da emenda do deputado Firmo de 
Castro, que pretendia suprimir o 
Imposto de Renda dos tributos de 
competência da União. 

A rejeição da emenda supressi
va, significando a manutenção do 
texto do Centrão, foi garantida por 
um acordo de que participaram as 
lideranças e as bancadas do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Em con
trapartida, eles se comprometeram 
a aprovar uma fusão de sete emen
das que reduziu de dois terços para 
maioria absoluta o quórum do Se
nado para a fixação das alíquotas 
do ICM sobre as operações interes
taduais e de exportação. 

Por 358 votos, contra 12 e seis 
abstenções, a Constituinte determi
nou que a venda d e óleo diesel nos 
municípios estará isenta do paga
mento do Imposto de Vendas a Va
rejo. A proposta, de autoria do de
putado Nion Albernaz (PMDB-GO), 
restabelece o texto da Comissão de 
Sistematização. Ele argumentou 
que a tributação do produto acarre
taria o aumento das tarifas dos 
transportes coletivos e dos preços 
dos alimentos que dependem de 
máquinas agrícolas. 

A sessão da Constituinte teve 
seu encerramento antecipado em 40 
minutos devido à saída voluntária 
de parlamentares para impedir que 
uma emenda do senador Teotónio 
Vilela Filho (PMDB-AL) ficasse pre
judicada. Sua proposta pretende 
destinar 50% dos recursos que cabe

rão ao Nordeste (3% do IR e do IPI) 
para aplicação prioritária na região 
semi-árida. 

A ampliação dos Fundos de 
Participação dos Estados e Municí
pios é o maior ganho que governa- | 
dores e prefeitos terão com o novo i 
sistema tributário. O governo fede- !, 
ral lutou pela aprovação da emenda 
Mussa Demes, que, combinada com ' 
a emenda José Lourenço, devolve- j 
ria à União os impostos únicos, re
duzindo sua perda de receita. No I 
final, ambas as emendas foram re- I 
jeitadas. i 

Ainda na parte tributária do 
texto constitucional, os parlamen
tares rejeitaram, por 285 contra seis 
votos e sete abstenções, uma fusão 
de emendas que propunha a isenção 
do Imposto sobre Operações Finan- L 
ceiras (IOF) às vendas a crédito efe- | 
tuadas por pequenos comerciantes. 

Para que os líderes partidários 
tenham mais tempo para negociar, 
o presidente Ulysses Guimarães ' 
cancelou a sessão matinal de hoje 
da Constituinte. O reinício dos tra
balhos está marcado para as 14h30, 
quando será colocada em votação a 
emenda do senador Teotónio Vilela [: 
Filho sobre os recursos para a re- '• 
gião semi-árida. 

O texto aprovado 
Esta é a íntegra do texto aprovado ontem pela 
Constituinte: 

Título VI — Da Tributação e do Orça
mento 

Capítulo I — Do Sistema Tributário Na
cional. 

Seção IV — Dos Impostos dos Estados e 
Distrito Federal. 

Artigo 181 (...) 
Parágrafo Io — Os Estados e o Distrito 

Federal poderão instituir adicional ao impos
to de que trata o Artigo 182, Inciso III, inci
dente sobre lucros, ganhos e rendimentos de 
capital, até o limite de 5% do imposto pago à 
União por pessoas físicas ou jurídicas domici
liadas nos respectivos territórios. 

Parágrafo 2" — Relativamente a bens 
imóveis e respectivos direitos, o imposto de 
que trata o Inciso I compete ao Estado da 
situação do bem; relativamente a bens imó
veis, títulos e créditos, o imposto compete ao 
Estado onde se processar o inventário ou 
arrolamento, ou tiver domicílio o doador; se 
o doador tiver domicílio ou residência no 
Exterior, ou se aí o de cujus possuía bens, era 
residente ou domiciliado ou teve o seu inven
tário processado, a competência para instituir 
o tributo observará o disposto em lei comple
mentar. 

Parágrafo 3° — As alíquotas de que trata 
o Inciso I não excederão os limites estabeleci
dos pelo Senado Federal. 

Parágrafo 4o — O imposto de que trata o 
Inciso II será não-cumulativo, admitida sua 
seletividade, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços, compensando-se 
o que for devido em cada operação relativa à 
circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços, com o montante cobrado nas ante
riores pelo mesmo ou outro estado. A isenção 
ou não-incidência, salvo determinação em 
contrário da legislação, não implicará crédito 
de imposto para compensação daquele devi
do nas operações ou prestações seguintes e 
acarretará anulação do crédito do imposto 
relativo às operações anteriores. 

Parágrafo 5° — As alíquotas do imposto 
de que trata o Inciso I não excederão os 
limites estabelecidos pelo Senado Federal. 

Parágrafo 6° — Em relação ao imposto 
de que trata o Inciso II, resolução do Senado 
Federal, de iniciativa do presidente da Repú
blica ou de um terço dos senadores, aprovado 
pela maioria absoluta dos membros daquela 
casa do Congresso, estabelecerá as alíquotas 
aplicáveis às operações e prestações interesta
duais e de exportação. 

Parágrafo 7° — E facultado ao Senado 
Federal em relação ao imposto de que trata o 
Inciso II; 

I — Estabelecer alíquotas mínimas nas 
operações internas, mediante resolução de 
iniciativa de um terço e aprovada por maioria 
absoluta dos seus membros; 

II — Fixar alíquotas máximas nas mes
mas operações para resolver conflito específi
co que envolva interesse de Estados, mediante 
resolução de iniciativa de maioria absoluta e 
aprovada por dois terços dos seus membros. 

Parágrafo 8° — Salvo deliberação em 
contrário dos Estados e do Distrito Federal, 
nos termos do disposto no Inciso VII do 
Parágrafo 11, as alíquotas internas, nas ope
rações relativas à circulação de mercadorias e 
nas prestações de serviços, não poderão ser 
inferiores às previstas para as operações inter-
restaduais. 

Parágrafo 9* — Em relação às operações 
e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final localizado em Outro Estado, 
adotar-se-á: 

I — A alíquota interestadual, quando o 
destinatário for contribuinte do imposto; 

II — A alíquota interna, quando o desti
natário não for contribuinte. 

V Parágrafo 10 — Na hipótese do Inciso I 

do parágrafo anterior, caberá ao Estado da 
localização do destinatário o imposto corres
pondente à diferença entre a alíquota interna 
•e a interestadual. 

Parágrafo 11 — O imposto de que trata 
o Inciso II do caput deste artigo: 

I — Incidirá sobre a entrada de mercado
ria importada do Exterior ainda quando se 
tratar de bem destinado a consumo ou ativo 
fixo do estabelecimento, assim como sobre 
serviço prestado no Exterior, cabendo o im
posto ao estado onde estiver situado o estabe
lecimento destinatário da mercadoria ou ser
viço; 

a) Sobre a entrada de mercadoria impor
tada do Exterior, ainda quando se tratar de 
bem destinado a consumo ou ativo fixo do 
estabelecimento, assim como sobre serviço 
prestado no Exterior, cabendo o imposto ao 
estado onde estiver situado o estabelecimento 
destinatário da mercadoria ou serviço; 

b) Sobre operações de crédito relativas à 
circulação de bens de consumo ou prestação 
de serviços, para consumidor final, na forma 
da lei; 

c) Sobre o valor total da operação, quan
do mercadorias forem fornecidas em conjun
to com serviços não compreendidos na com
petência tributária dos municípios, de acordo 
com o Inciso IV do Artigo 105; 

II — Não incidirá: 
a) Sobre operações que destinem ao Ex

terior produtos industrializados, exclusive os 
semi-elaborados definidos em lei comple
mentar; 

b) Sobre operações que destinem a ou
tros estados petróleo, inclusive lubrificantes, 
combustíveis líquidos e gasosos dele deriva
dos, e energia elétrica; 

III — Não compreenderá, em sua base de 
cálculo, o montante do imposto sobre produ
tos industrializados, quando a operação, rea
lizada entre contribuintes e relativa a produ
tos destinados à industrialização ou comer
cialização, configure hipótese de incidência 
dos dois impostos. 

Parágrafo 12 — À exceção dos impostos 
de que tratam o Inciso II do caput deste 
artigo, e os Artigos 102, I e II, e 105, III, 
nenhum outro tributo incidirá sobre opera
ções relativas à energia elétrica, combustíveis, 
lubrificantes e minerais do País. 

Parágrafo 13 — Cabe à lei complemen
tar, quanto ao imposto de que trata o Inciso II 
do "caput" deste artigo: 

I — Definir seus contribuintes; 
II — Dispor sobre os casos de substitui

ção tributária; 
III — Disciplinar o regime de compensa

ção do imposto; 
IV — Fixar, para efeito de sua cobrança 

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

V — Excluir da incidência do imposto, 
nas exportações para o Exterior, serviços e 
outros produtos além dos mencionados no 
parágrafo 10, II, "a"; 

VI — Prever casos de manutenção de 
crédito, relativamente à remessa para outro 
estado e exportação para o Exterior, de servi
ços de mercadorias; 

VII — Regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios concedidos e 
revogados. 

Seção V — Dos Impostos dos Municí
pios 

Artigo 182 — compete aos municípios 
instituir impostos sobre: 

I — Propriedade predial e territorial ur
bana; 

II — Transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou cessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição; 

IH — Vendas de combustíveis líquidos e 
gasosos a varejo, exceto óleo diesel; 

IV — Serviços de qualquer natureza, de
finidos em lei complementar. 

Parágrafo Io — O imposto de que trata o 
Inciso I poderá ser progressivo, nos termos da 
lei municipal, de forma a assegurar o cumpri
mento da função social da propriedade. 

Parágrafo 2o — O imposto de que trata o 
Inciso II não incide sobre a transmissão de 
bens ou direitos incorporados ao património 
de pessoa jurídica em realização de capital, 
nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 
extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses 
casos, a acividade preponderante do adquirúi-
te for o comércio desses bera ou direitos, 
locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil. 

Parágrafo 3o — O imposto de que trata o 
Inciso II compete ao município da situação do 
bem. 

Parágrafo 4° — A competência munici
pal para instituir e cobrar o imposto mencio
nado no Inciso III não exclui a dos estados 
para instituir e cobrar, na mesma operação, o 
imposto de que trata o artigo 184, II. 

Parágrafo 5o — Cabe à léi comple
mentar: 

I — Fixar as alíquotas máximas dos im
postos de que tratam os Incios Dl e IV; 

II — Excluir da incidência do imposto de 
que trata o Inciso IV exportações de serviços 
ao Exterior. 

Seção VI — Das Repartições das Recei
tas Tributárias 

Artigo 183 — Pertencem aos estados e 
ao Distrito Federal: 

I — O produto da arrecadação do im
posto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por 
eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem; 

II — 20% do produto da arrecadação do 
imposto que a União instituir no exercício da 
competência que lhe é atribuída pelo Artigo 
174. 

Artigo 184 — Pertencem aos municípios: 
I — Produto da arrecadação do imposto 

da União sobre renda e proventos de qual 
quer natureza, incidente na fonte sobre rendi
mentos pagos a qualquer, título, por eles, 
suas autarquias e pelas fundações que insri 
ruírem e mantiverem; 

II — 50% do produto da arrecadação do 
imposto do estado sobre propriedade de veí
culos automotores licenciados em seus terri 
tórios; 

IV — 25% do produto da arrecadação 
, do imposto do estado sobre operações relati

vas à circulação de mercadorias e sobre pres
tação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo 1° — As parcelas de receita 
pertencentes aos municípios, mencionadas no 
Inciso IV deste artigo, serão creditadas con
forme os seguintes critérios: 

I — Três quartos, no mínimo, na propor
ção do valor adicionado nas operações relati
vas à circulação de mercadorias e nas presta
ções de serviços, realizadas em seus territó 
rios; 

II — Até um quarto, de acordo com o 
que dispuser lei estadual; 

Artigo 185 — A União entregará: 
I — Do produto de arrecadação dos 

impostos sobre renda e proventos de qual 
quer natureza e sobre produtos industrializa 
dos, 47% da seguinte forma: 

a) Vinte e um inteiros e cinco décimos 
por cento ao Fundo de Participação dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos territórios; 

b) Vinte e dois inteiros e cinco décimos 
por cento no Fundo de Participação dos Mu
nicípios; 


