
 

Nota Técnica Explicativa 

Assessoria Técnica Conasems nº 021 /17 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA NO LEGISLATIVO 

 
 
 1. OBJETIVO  

Subsidiar trabalhos da assessoria técnica Conasems e Cosems 

especificamente sobre as matérias legislativas da reforma tributária.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A reforma tributária constitui tema que vem sendo debatido, com grande 

ênfase, desde antes da promulgação da Constituição de 1988. Há uma enorme 

quantidade de propostas sobre assunto no legislativo.  

E assim, o Congresso Nacional, começa o 2º semestre de 2017, a discutir uma 

proposta de reforma tributária, através da Comissão Especial, cujo relator é o 

deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR).  

Existe um consenso entre os parlamentares que o atual modelo apresenta uma 

série de problemas e impacta negativamente na eficiência econômica do país, 

comprometendo seu crescimento. O que alguns classificam como reforma 

tributária é a necessidade de identificar os problemas e tratá-los de forma 

isolada e pontual, visto que uma ampla reforma poderá encontrar barreiras 

técnicas e até políticas.  

Como a proposta visa aprimorar o sistema tributário, com a correção de 

distorções que comprometem o crescimento econômico, tais como: 

complexidade, cumulatividade, excessiva oneração de exportações e  

investimentos, o foco contempla a simplificação da estrutura tributária com 

extinção de contribuições sociais e criação de um imposto sobre valor 

agregado (IVA).  

Quanto ao tema saúde neste cenário sobre a reforma tributária, recai na 

necessidade de discutir os impactos da proposta sobre o financiamento da 

saúde.  

Portanto, é fundamental acompanhar o processo de discussão e reformulação 

do sistema tributário e seus impactos no Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

 



 

3. PRINCIPAIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS NO CONTEXTO DA REFORMA 

TRIBUTÁRIA  

Conforme acompanhamento da pauta na Comissão Especial percebe-se nas 
falas de parlamentares uma intenção de aprofundar e avançar na reforma do 
sistema tributário. O próprio presidente Temer, em encontros com deputados 
da base, já havia anunciado a intenção de que a reforma fosse o próximo 
passo do governo.  

A intenção do governo é dar ritmo na tramitação da proposta, mas, não está 
claro que tipo de mudança vai tentar fazer. A possibilidade apresentada é que 
faça uma reforma em etapas, como defende internamente o Ministério da 
Fazenda.  

Diferentemente do governo, que quer apresentar as mudanças em vários 
pequenos projetos, o plano dos deputados é mais audacioso. O foco é a 
unificação de tributos federais e a reforma do ICMS, um dos principais tributos 
estaduais do país. 

Em linhas gerais, o relator propõe na PEC:  

 

Extinção de tributos: IPI, IOF, CSLL, PIS, Pasep, Cofins, Salário-Educação, 

Cide-Combustíveis, todos federais; ICMS estadual; ISS municipal; 

Criação de tributos: Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS, nos 

moldes de um imposto sobre valor agregado) e Imposto Seletivo; 

Realocação de tributos/produto da arrecadação: ITCMD; IPVA. 

 

As competências tributárias passariam a ser as seguintes: 

União: Imposto de Renda (com absorção da CSLL), Imposto Seletivo, ITR, 

ITCMD (arrecadação destinada aos Municípios), contribuição previdenciária 

sobre folha de pagamentos (empregado e empregador), outras contribuições e 

taxas; 

Estados: IBS (com absorção do PIS, Pasep, Cofins, IPI, IOF, Cide-

Combustíveis, ICMS e ISS, exceto em relação às bases tributadas pelo 

Imposto Seletivo federal), IPVA (arrecadação destinada aos Municípios), 

contribuição previdenciária e taxas; 

Municípios: IPTU, ITBI, contribuição de iluminação, contribuição previdenciária 

e taxas. 

 



 

Propostas que buscam alterar de forma profunda o sistema tributário, 

modificando significativamente as competências tributárias dos entes 

federativos e a partilha/vinculação de recursos (10 proposições): 

 

PEC 

17/1991 

Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional. Explicação: Altera o art. 

145 e 150 da Constituição Federal 

de 1988; criando o imposto único.  

Flavio Rocha PRN  RN 

PEC 

110/1992 

Altera dispositivos da Constituição 

Federal. Explicação: Promove 

ajuste fiscal; unifica impostos de 

forma a reduzi-los de 15 para 08, 

definindo quais serão cobrados 

pela União, estados e municipios; 

permite a cessão de parcelas da 

receita tributaria da União para 

estados e municipios e dos 

estados para os municipios de 

maneira a permitir a 

descentralização administrativa. 

Altera os arts. 145, 150, 153, 155, 

158, 159, 161 e 165 da 

Constituição Federal de 1988.  

Germano 

Rigotto 

PMDB  RS 

PEC 

46/1995 

Modifica o Sistema Tributário 

Nacional, o financiamento da 

Seguridade Social, estabelece 

normas de transição e dá outras 

providências (Capítulo I, do Título 

VI, art. 195 e outros dispositivos 

correlatos, da Constituição 

Federal). Explicação: Cria imposto 

sobre movimentação ou 

transmissão de valores e de 

créditos e direitos de natureza 

financeira; imposto sobre 

produção, circulação, distribuição 

ou consumo de bebidas, veículos, 

energia, tabaco, petróleo e 

combustíveis, inclusive derivados 

daquele e destes, sobre serviços 

de telecomunicações, bem asim, 

desde que definidos em lei 

Luís Roberto 

Ponte 

PMDB  RS 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14262
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14262
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14396
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14396
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14300
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14300


 

complementar, sobre outros bens 

ou sobre outros serviços; imposto 

sobre comércio exterior; imposto 

sobre a renda e imposto sobre a 

propriedade imobiliária.  

PEC 

47/1995 

Altera dispositivos da Constituição 

Federal relativos ao Sistema 

Tributário Nacional. 

Luiz Carlos 

Hauly 

PP  PR 

PEC 

124/1995 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional (Suprime a alínea "c" do 

inciso III do art. 146 e o § 5º do 

art. 150, dá nova redação aos 

arts. 148, 149, 150, § 1º, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 

inciso I, e 195, inciso I, acrescenta 

parágrafo ao art. 195, da 

Constituição Federal) e dá outras 

providências. 

Firmo de 

Castro 

PSDB  CE 

PEC 

195/1995 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional Explicação: Altera o § 3º 

do art. 61; e arts.145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156 e 157 da Constituição 

Federal de 1988.  

Victor 

Faccioni 

PPR  RS 

PEC 

31/2007 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional, unifica a legislação do 

Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação, dentre outras 

providências. 

Virgílio 

Guimarães 

PT  MG 

PEC 

45/2007 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional e dá outras providências. 

Explicação: Introduz os impostos 

seletivos na competência federal e 

estadual, pago ao Estado 

consumidor, através da 

substituição tributária, sem 

oneração para as exportações; 

Luiz Carlos 

Hauly 

PSDB  PR 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14302
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14302
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14420
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14420
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14529
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14529
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=347421
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=347421
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=348719
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=348719


 

estabelece na competência da 

União a criação do imposto sobre 

movimentação financeira, com 

alíquota máxima de 0,76% e retira 

a CSLL; extingue o imposto sobre 

grandes fortunas; entrega aos 

Municípios o IPVA, o imposto 

sobre propriedade territorial rural e 

o imposto sobre transmissão 

"causa mortis".  

PEC 

233/2008 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional e dá outras providências. 

Explicação: Simplifica o sistema 

tributário federal, criando o 

imposto sobre o valor adicionado 

federal (IVA-F), que unificará as 

contribuições sociais: Cofins, Pis e 

Cide-combustível; extingue e 

incorpora a contribuição social 

sobre o lucro líquido (CSLL) ao 

imposto de renda das pessoas 

jurídicas (IRPJ); estabelece 

mecanismos para repartição da 

receita tributária; institui um novo 

ICMS que passará a ter uma 

legislação única, com alíquotas 

uniformes, e será cobrado no 

estado de destino do produto; 

desonera a folha de pagamento 

das empresas, acaba com a 

contribuição do salário-educação 

e parte da contribuição patronal 

para a Previdência Social. 

Reforma Tributária. 

Poder 

Executivo 

- - 

PEC 

382/2009 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional e dá outras providências. 

Explicação: Cria imposto sobre 

operações onerosas com bens ou 

serviços, ainda que se iniciem no 

exterior, que será não-cumulativo.  

Chico Abreu PR  GO 

 
 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384954
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384954
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=440021
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=440021


 

Propostas que se preocupam em alterar a forma de incidência do ICMS 

sobre energia elétrica, combustíveis e telefonia, que são as principais 

bases de incidência do tributo cuja arrecadação fica com o Estado de 

consumo, uma exceção à regra geral que é da partilha nas operações 

interestaduais (13 proposições): 

 

PEC 

14/1991 

Suprime a alínea "b" do inciso X 

do § 2º do art. 155 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Suprime a não 

incidência do ICMS sobre 

operações que destinem a 

outros Estados, petróleo, 

inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos 

dele derivados, e energia 

elétrica.  

Luiz Carlos 

Hauly 

PMDB  PR 

PEC 

145/1995 

Altera dispositivos da 

Constituição Federal. 

Explicação: Compete da União a 

criação de impostos sobre 

produção, importação, 

circulação, distribuição ou 

consumo de combustíveis 

líquidos. Altera o art. 153, 155 e 

167 da Constituição Federal de 

1988.  

Leônidas 

Cristino 

PSDB  CE 

PEC 

234/1995 

Altera a alínea "b" do inciso X do 

§ 2º do art. 155 da Constituição 

Federal. Explicação: Suprime o 

dispositivo que estabelece a 

não-incidência do ICMS sobre 

operações que destinem a 

outras Estados da Federação 

petróleo, inclusive lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos 

dele derivados, mantendo-a 

apenas para energia elétrica.  

Max 

Rosenmann 

NI  PR 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14257
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14257
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14455
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14455
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14587
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14587


 

PEC 

612/1998 

Altera a alínea "b" do inciso X do 

§ 2º do art. 155 da Constituição 

Federal. Explicação: Possibilita 

aos Estados cobrarem ICMS nas 

operações interestaduais 

relativos a energia elétrica. 

Fernando 

Ribas Carli  

PPB  PR 

PEC 8/1999 Institui Imposto Seletivo Sobre 

Hidrocarbonetos em Estado 

Natural, Derivados de Petróleo, 

Combustíveis e Óleos 

Lubrificantes. Explicação: 

Estabelece que a União seja 

responsável pelos impostos e o 

mesmo será seletivo e incidirá 

uma única vez na cadeia 

produtiva.  

Ronaldo 

Cezar Coelho 

PSDB  RJ 

PEC 

634/1999 

Altera a alínea "b" do inciso X do 

§ 2º do art. 155 da Constituição 

Federal. Explicação: Suprime o 

dispositivo que estabelece a 

não-incidência do ICMS sobre 

operações que destinem, a 

outros estados da Federação, 

petróleo inclusive lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos 

dele derivados, Mantendo-a 

apenas para energia elétrica.  

Betinho 

Rosado  

PFL  RN 

PEC 

338/2001 

Revoga a alínea "b" do inciso X 

do § 2º do art. 155 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Extingue a 

imunidade tributária sobre a 

energia elétrica e o petróleo e 

seus derivados nas operações 

interestaduais.  

Gustavo Fruet PMDB  PR 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14849
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14849
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14249
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14862
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14862
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=27504
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=27504


 

PEC 8/2003 Dispõe sobre a incidência do 

ICMS nas operações 

interestaduais relativas a 

petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos 

dele derivados, e energia 

elétrica. Explicação: Revoga a 

alínea "b" do inciso X do § 2º do 

artigo 155 e acrescenta a alínea 

"c", no inciso IX do mesmo artigo 

e parágrafo. 

Leonardo 

Picciani 

PMDB  RJ 

PEC 

292/2004 

Concede Imunidade Tributária 

na comercialização e Produção 

do Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP). Explicação: Altera o 

artigo 150, inciso VI da 

Constituição Federal de 1988. 

Pedro 

Fernandes 

PTB  MA 

PEC 

473/2005 

Alterar os arts. 155, § 2º, X; 156, 

§ 3º, II; 195, e 239, da 

Constituição Federal, e dá outras 

providências. Explicação: Isenta 

da incidência do ICMS, ISS, das 

contribuições COFINS e 

PIS/PASEP os combustíveis 

líquidos e gasosos, inclusive gás 

natural e energia elétrica, dos 

serviços de transporte público 

coletivo urbano.  

Bismarck 

Maia 

PSDB  CE 

PEC 

315/2008 

Estabelece a incidência do 

Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação (ICMS) nas 

operações que destinem energia 

elétrica a outros Estados. 

Explicação: Altera o art. 155 da 

Constituição Federal de 1988. 

Moreira 

Mendes 

PPS  RO 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=106428
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=259075
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=259075
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=304824
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=304824
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=420316
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=420316


 

PEC 

494/2010 

Dá nova redação ao art. 155, § 

2º, X, b da Constituição Federal 

de 1988 para permitir a cobrança 

do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) 

nas vendas de energia elétrica 

para outros Estados da 

federação. 

Zequinha 

Marinho 

PSC  PA 

PEC 

49/2015 

Altera o § 2º do art. 155 da 

Constituição Federal e inclui o 

art. 99 no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, 

para estabelecer a incidência do 

imposto sobre operações 

relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e 

de comunicação nas operações 

interestaduais com energia 

elétrica. 

Joaquim 

Passarinho 

PSD  PA 

 
 
Propostas que tratam da contribuição previdenciária sobre folha de 

pagamentos (2 proposições): 

 

PEC 242/2008 Altera o Sistema Tributário 

Nacional e o financiamento da 

Seguridade Social, estabelece 

normas de transição e dá outras 

providências. Explicação: Cria o 

imposto sobre movimentação ou 

transmissão de valores e de 

créditos e direitos de natureza 

financeira (Imposto Mínimo).  

Luciano 

Castro 

PR  RR 

PEC 248/2008 Revoga a alínea "a" do inciso I e 

acrescenta parágrafo ao art. 195 

da Constituição Federal. 

Manato PDT ES 

 
 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=481285
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=481285
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1280152
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1280152
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=389981


 

 
Propostas que tratam do ITCMD, o tributo estadual sobre heranças e 

doações (3 proposições): 

 

PEC 

139/1999 

Acresce inciso VIII e § 6º ao 

art. 153, criando imposto 

progressivo sobre heranças e 

doações de competência da 

União. Explicação: Retira dos 

estados e do Distrito Federal a 

competência de instituir 

impostos sobre transmissão 

causa mortis e doações.  

Luiza Erundina PSB  SP 

PEC 

385/2009 

Acrescenta inciso V ao § 1º do 

art. 155 e inciso V ao art. 158 

da Constituição Federal. 

Explicação: Autoriza os 

municípios a firmarem 

convênios com os Estados 

para assumirem a fiscalização 

e cobrança do ITCD - Imposto 

de Transmissão Causa Mortis.  

Manoel Junior PSB  PB 

PEC 60/2015 Dispõe sobre o Imposto Sobre 

Transmissão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens 

ou Direitos.  

Paulo Teixeira PT  SP 

 
 

Propostas que tratam de mitigar o efeito da imunidade tributária do ICMS 

concedida às exportações (Lei Kandir), algumas delas propondo a 

cobrança do tributo no caso de exportação de produtos primários (4 

proposições): 

 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14444
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14444
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=441169
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=441169
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1299828


 

PEC 

122/2011 

Altera o art. 155, § 2º, X, "a", da 

Constituição Federal para excluir 

incentivos fiscais decorrentes da 

isenção de operações que 

destinem mercadorias para o 

exterior dos produtos primários 

não renováveis. 

Jaime 

Martins 

PR  MG 

PEC 

190/2012 

Altera os arts. 158, 159 e 161 da 

Constituição Federal e o art. 91 

do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, com 

o objetivo de viabilizar 

financeiramente a 

regulamentação do montante 

destinado ao ressarcimento dos 

Estados e Municípios brasileiros 

devido à desoneração do ICMS 

nas exportações de produtos 

primários e produtos semi-

elaborados.  

Sandro 

Mabel 

PMDB  GO 

PEC 8/2015 Acrescenta o § 7º ao art. 155 da 

Constituição Federal. Explicação: 

Reinstitui a tributação do ICMS 

sobre bens minerais primários e 

sobre produtos semielaborados 

deles derivados. 

Arnaldo 

Jordy 

PPS  PA 

PEC 71/2015 Altera os arts. 158, 159 e 161 da 

Constituição Federal com o 

objetivo de compensar Estados e 

Municípios pela desoneração do 

ICMS nas exportações.  

Nilson 

Leitão 

PSDB  MT 

 
 
Propostas que se preocupam com a questão ambiental e buscam instituir 

instrumentos fiscais para mitigar os problemas com a degradação dos 

recursos naturais, o que tem certa interface com algumas das 

proposições do grupo anterior (5 proposições): 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=530743
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=530743
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=548012
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=548012
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=996609
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1514530


 

 

PEC 

129/2007 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional e dá outras 

providências. Explicação: 

Estabelece uma redução 

na base de cálculo do IPI 

de produtos 

industrializados que 

utilizem material reciclado.  

Paulo Teixeira PT  SP 

PEC 

159/2007 

Altera a redação do § 4º do 

art.177 da Constituição 

Federal. Explicação: 

Destina recursos da Cide-

combustíveis para o 

financiamento de projetos 

de mitigação dos impactos 

socioambientais negativos 

decorrentes da produção 

de biocombustíveis. 

Assis do Couto PT  PR 

PEC 

166/2007 

Inclui § 5º no art. 159 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Estabelece que 

até 0,5% (meio por cento) 

da arrecadação federal a 

ser entregue aos Fundos 

de Participação dos 

Estados e do Distrito 

Federal (FPE) e dos 

Municípios (FPM), seja 

distribuído aos entes 

federativos que possuam 

unidades de conservação.  

Janete Rocha 

Pietá 

PT  SP 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=360826
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=360826
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368334
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368334
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=370580
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=370580


 

PEC 

200/2007 

Altera a redação do art. 

177 da Constituição 

Federal. Explicação: 

Destina recursos da Cide-

Combustíveis para o 

pagamento de subsídios a 

preços ou transporte de 

biocombustíveis e ao 

Ministério do Meio 

Ambiente.  

Sebastião Bala 

Rocha 

PDT  AP 

PEC 61/2015 Acrescenta um § 4º do art. 

155 da Constituição 

Federal. Explicação: 

Estabelece que, nas 

operações relativas a 

energia elétrica produzida a 

partir de energia eólica ou 

solar, a arrecadação do 

Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços 

- ICMS pertencerá 

integralmente ao Estado 

onde ocorrer a sua 

produção. 

Júlio Cesar PSD  PI 

 
 
Propostas que exibem uma preocupação por assuntos específicos e 

demandas setoriais (28 proposições): 

 
 

PEC 

221/2000 

Acrescenta alínea "e" ao 

inciso VI do art. 150 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Proíbe a 

cobrança de impostos sobre 

aparelhos, equipamentos, 

produto e medicamentos 

destinados ao uso ou 

tratamento de pessoa 

portadora de deficiência 

física.  

Luiza Erundina PSB  SP 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=380063
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=380063
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1301139
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14569
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14569


 

PEC 

381/2005 

Dá nova redação ao art. 

150, VI, d, da Constituição 

Federal. Explicação: Veda a 

cobrança de impostos sobre 

cadernos, garantindo 

imunidade tributária. 

Paulo Pimenta PT  RS 

PEC 

395/2005 

Dispõe sobre a contribuição 

de melhoria, acrescentando 

§ 3º ao art. 145 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Garante 

imunidade da contribuição 

de melhoria ao proprietário 

de um único imóvel, cujo 

valor não exceda quinze mil 

reais, ao ex-combatente da 

Força Expedicionária 

Brasileira, e ao proprietário 

de imóvel residencial 

inscrito em programas 

sociais do Governo. 

Vander Loubet PT  MS 

PEC 

571/2006 

Dá nova redação ao art. 150 

da Constituição Federal, 

para incluir alínea "e" no 

inciso VI. Explicação: Proíbe 

à União Federal, Estados, 

Distrito Federal e os 

Municípios instituir impostos 

sobre os produtos 

reciclados de matéria-prima 

nacional, concedendo 

imunidade tributária. 

Antônio Carlos 

Mendes Thame 

PSDB  SP 

PEC 

581/2006 

Acrescenta inciso VII ao art. 

150 da Constituição Federal 

e converte a alínea "d" do 

inciso VI em alínea "a" do 

inciso VII. Explicação: 

Acrescenta a proibição de 

cobrar contribuições sociais, 

além de impostos, sobre 

livros, jornais e periódicos e 

o papel destinado à sua 

Antônio Carlos 

Mendes Thame 

PSDB  SP 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=280369
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=280369
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=284422
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=284422
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=333227
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=333227
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=336609
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=336609


 

impressão. 

PEC 88/2007 Altera o Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias, introduzindo 

artigos que criam o Fundo 

Especial de 

Desenvolvimento da 

Agricultura - FUNAGRI. 

Cleber Verde PAN  MA 

PEC 94/2007 Acrescenta inciso VII ao art. 

150 da Constituição Federal 

e revoga a alínea "d" do 

inciso VI. Explicação: 

Acrescenta a proibição de 

cobrar contribuições sociais, 

além de impostos, sobre 

livros, jornais e periódicos, 

caderno escolar popular e o 

papel destinado à sua 

impressão. 

Antônio Carlos 

Mendes Thame 

PSDB  SP 

PEC 

106/2007 

Dá nova redação ao art. 150 

da Constituição Federal. 

Explicação: Proíbe a criação 

de impostos incidentes 

sobre a produção e 

circulação de gêneros 

alimentícios de primeira 

necessidade.  

Osmar Júnior PCdoB  PI 

PEC 

136/2007 

Inclua-se o seguinte artigo 

no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

Explicação: Proíbe o 

aumento das alíquotas dos 

tributos, contribuições e 

impostos, até 31 de 

dezembro de 2015; 

excetuando-se a base de 

cálculo dos tributos 

patrimoniais (ITR, ITCD, 

IPVA, IPTU, ITBI), as 

Guilherme 

Campos 

DEM  SP 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=355039
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=356720
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=357691
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=357691
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=363022
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=363022


 

alíquotas específicas (ad 

rem) do IPI, Cofins e 

Pis/Pasep, bem como os 

tributos regulatórios 

(imposto de importação, 

imposto de exportação e 

IOF).  

PEC 

165/2007 

Altera a redação do art. 150 

da Constituição Federal. 

Explicação: Isenta a pessoa 

portadora de deficiência de 

tributação sobre seus 

proventos e na aquisição e 

alienação de bens móveis e 

imóveis para uso próprio. 

Neilton Mulim PR  RJ 

PEC 

179/2007 

Acresce alínea ao inciso II 

do § 4º do art. 177 e 

acresce § 5º ao mesmo 

artigo, para ampliar o rol de 

destinações da contribuição 

de intervenção no domínio 

econômico relativa às 

atividades de importação ou 

comercialização de petróleo 

e seus derivados, gás 

natural e seus derivados e 

álcool combustível. 

Explicação: Destina 

recursos da Cide-

Combustível para o 

financiamento de programas 

de subsídio às tarifas de 

transporte coletivo para a 

população de baixa renda.  

Jilmar Tatto PT  SP 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=370136
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=370136
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=372713
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=372713


 

PEC 

225/2008 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional quanto ao 

Ressarcimento de 

Exportações e dá outras 

providências Explicação: 

Revoga o art. 91 do Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

Luiz Carreira DEM  BA 

PEC 

230/2008 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional quanto à 

desoneração de bens de 

capital e dá outras 

providências 

Luiz Carreira DEM  BA 

PEC 

265/2008 

Retira imunidade tributária 

atribuída a publicações, 

quando apresentem caráter 

pornográfico. Explicação: 

Altera o art. 150 da 

Constituição Federal de 

1988. 

Henrique 

Afonso 

PT  AC 

PEC 

491/2010 

Acresce incisos ao art. 150, 

VI e art. 155, X da 

Constituição Federal 

Explicação: Proíbe a criação 

de imposto incidentes sobre 

insumos agrícolas, 

pecuária, alimentos para o 

consumo humano e 

medicamentos.  

Luiz Carlos 

Hauly 

PSDB  PR 

PEC 

531/2010 

Altera dispositivos 

constitucionais para prever 

o recebimento pelas 

centrais sindicais da 

arrecadação oriunda de 

parcela das contribuições 

sindicais. 

Flávio Dino PCdoB  MA 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384058
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384058
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384544
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384544
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=399516
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=399516
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=480716
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=480716
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=489897
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=489897


 

PEC 69/2011 Dá nova redação ao inciso II 

do art. 153 da Constituição. 

Explicação: Isenta a pessoa 

com idade igual ou superior 

a setenta e cinco anos da 

incidência do imposto de 

renda sobre rendimentos 

pagos ou creditados a 

qualquer título. 

Vitor Paulo PRB  RJ 

PEC 

108/2011 

Insere inciso III ao § 2º do 

art. 153 da Constituição 

Federal, para eximir do 

pagamento do imposto de 

renda o trabalhador inativo 

com idade igual ou superior 

a 70 anos.  

Manato PDT  ES 

PEC 

226/2012 

Altera a alínea "i" do inciso 

XII do § 2º do art. 155, da 

Constituição Federal, 

referente ao Imposto sobre 

Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte 

Interestadual e 

Intermunicipal e de 

Comunicação, para vedar a 

inclusão do imposto na sua 

própria base de cálculo. 

Manoel Junior PMDB  PB 

PEC 

296/2013 

Acrescenta alínea ao inciso 

X do § 2º do art. 155 da 

Constituição Federal. 

Jorge Corte 

Real 

PTB  PE 

PEC 

418/2014 

Acrescenta § ao art. 149-A, 

renumerando o parágrafo 

único, e acrescenta-se 

alínea ao inciso X do 

parágrafo 2º do art. 155 da 

Constituição Federal, para 

retirar a incidência da 

contribuição para o custeio 

de iluminação pública e do 

ICMS sobre os serviços 

Giovanni 

Queiroz 

PDT  PA 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=516077
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=527003
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=527003
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=562855
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=562855
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=588458
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=588458
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=619451
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=619451


 

públicos de saúde e 

educação. 

PEC 

441/2014 

Altera o artigo 150 da 

Constituição Federal, que 

dispõe sobre as limitações 

do Poder de Tributar. 

Explicação: Proíbe a criação 

de impostos sobre livros, 

jornais, periódicos e o papel 

para a sua impressão, 

produzidos no Brasil. 

Guilherme 

Campos 

PSD  SP 

PEC 

109/2015 

Dá nova redação ao § 2º do 

art. 153 da Constituição. 

Explicação: Trata do 

imposto de renda sobre 

rendimentos provenientes 

de aposentadoria e pensão, 

a pessoa com idade 

superior a sessenta e cinco 

anos. 

Luís Tibé PTdoB  MG 

PEC 81/1995 Cria o Imposto sobre 

Distribuição de 

Combustíveis Líquidos e 

Gasosos, de competência 

da União e dá outras 

providências. Explicação: 

Determina que o produto da 

arrecadação seja destinado 

a conservação, restauração, 

eliminação de pontos 

criticos e adequação de 

capacidade de rodovias. 

Altera os arts.153, 155 e 

159 da Constituição Federal 

de 1988.  

Marcelo 

Teixeira 

PMDB  CE 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=843816
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=843816
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1618422
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=1618422
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14349


 

PEC 

160/2012 

Acrescenta alínea ao inciso 

VI do art. 150 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Proíbe que a 

União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios 

instituam impostos sobre 

medicamentos de uso 

humano. 

Wellington 

Fagundes 

PR  MT 

PEC 

316/2013 

Dá nova redação à alínea 

"d" do Inciso VI do art. 150 

para isentar impostos sobre 

jornais, revistas e livros 

digitais.  

Amauri Teixeira PT  BA 

PEC 

375/2013 

Acrescenta alínea "f" ao 

inciso VI do art. 150 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Proíbe a criação 

de impostos sobre 

medicamentos de uso 

humano produzidos no 

Brasil, bem como serviços e 

insumos. 

André Zacharow PMDB  PR 

PEC 

413/2014 

Prevê a criação de fundo 

voltado à valorização 

profissional e 

desenvolvimento da 

segurança pública, 

estabelece critérios de 

transferência de recursos da 

União para os estados, 

princípios e condições ao 

desenvolvimento da gestão 

da segurança pública. 

José Augusto 

Maia 

PROS  PE 

 
 
 
Propostas que se preocupam com a partilha de recursos entre os entes 

federativos e com a vinculação de receitas a determinados fins (31 

proposições): 

 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=540579
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=540579
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=593620
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=593620
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=604837
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=604837
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=617669
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=617669


 

 

PEC 

38/1995 

Estabelece que a União 

aplicará, anualmente, nunca 

menos de três por cento da 

receita resultante de impostos, 

no Fundo Rodoviário Nacional, 

que terá por objetivo financiar 

a construção e restauração de 

rodovias federais. 

Paulo 

Gouvêa  

PFL  SC  

PEC 

559/1997 

Modifica o inciso IV, do art. 

158; o inciso I e a alínea "b", 

do art. 159, da Constituição 

Federal. Explicação: Aumenta 

para trinta e cinco por cento o 

produto da arrecadação do 

ICMS destinado aos 

funcionários; estabelecendo 

que a União entregara, trinta e 

cinco inteiros e cinco décimos 

por cento ao FPM, dos 

sessenta por cento 

arrecadados sobre o IPI.  

Valdemar 

Costa Neto 

PL  SP 

PEC 

77/1999 

Destina um por cento dos 

recursos resultantes da 

arrecadação dos impostos de 

renda e sobre produtos 

industrializados para aplicação 

em programas de 

desenvolvimento científico e 

tecnológico nas Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. 

Ubiratan 

Aguiar  

PSDB  CE  

PEC 

266/2000 

Modifica os arts. 144 e 159 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Estabelece que a 

polícia municipal será dever do 

estado e destinando um por 

cento da receita tributaria da 

União aos municípios com 

mais de cem mil habitantes 

para manutenção das policias.  

Wilson 

Santos 

PMDB  MT 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14823
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14823
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14631
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14631


 

PEC 

470/2001 

Altera o inciso I do art. 159, e 

sua alínea 'c', da Constituição 

Federal, para definir novo 

percentual de participação no 

produto da arrecadação do 

Imposto de Renda e do IPI, 

destinada aos programas de 

financiamento das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. Explicação: Aumenta 

para 4% (quatro por cento) o 

percentual de distribuição da 

receita tributária da União a ser 

aplicado em programas de 

financiamento do setor 

produtivo, distribuindo-se o 

aumento em nove décimos por 

cento para a região norte e 

região nordeste, 

respectivamente, e dois 

décimos para o centro-oeste. 

Senado 

Federal – 

Ademir 

Andrade 

PSB  PA 

PEC 

75/2003 

Altera o inciso I do art. 159 da 

Constituição Federal, 

destinando o percentual de 

cinco décimos por cento da 

arrecadação dos impostos 

sobre renda e sobre produtos 

industrializados para aplicação 

pelas Instituições Federais de 

Ensino Superior na Amazônia 

Legal. 

Senado 

Federal - 

Mozarildo 

Cavalcanti 

PFL  RR 

PEC 

104/2003 

Altera o art. 159 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Aumenta para 50% 

(cinqüenta por cento) o valor a 

ser repassado pela União do 

produto arrecadado com 

Imposto de Renda e IPI, sendo 

4% (quatro por cento) aplicado 

nos Fundos Constitucionais, 

permite o remanejamento de 

uma Região para outra. 

Thelma de 

Oliveira 

PSDB  MT 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=42688
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=42688
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=117762
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=117762
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=121323
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=121323


 

PEC 

263/2004 

Altera a redação do art.158 da 

Constituição Federal. 

Explicação: Estabelece como 

critério de repartição do ICMS 

para os Municípios a 

quantidade de presos e o 

número de habitante do 

Município. 

Iriny Lopes PT  ES 

PEC 

418/2005 

Dispõe sobre a repartição das 

receitas que cabem aos 

municípios previstas no inciso 

IV, do art. 158, da Constituição 

Federal. 

Arnaldo Faria 

de Sá 

PTB  SP 

PEC 

91/2007 

Dá nova redação ao inciso III 

do art. 158, para aumentar a 

participação dos Municípios no 

produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos 

automotores licenciados em 

seus territórios. 

Silvinho 

Peccioli 

DEM  SP 

PEC 

135/2007 

Altera o art. 158 da 

Constituição Federal, para 

definir regras distintas de 

participação no produto da 

arrecadação do ICMS para 

Municípios que tenham 

presídios. 

Jorginho 

Maluly 

DEM  SP 

PEC 

167/2007 

Altera a redação dos arts. 159 

e 187 da Constituição Federal. 

Explicação: Destina 3% (três 

por cento) da repartição da 

receita tributária federal a ser 

repassada aos fundos 

municipais para aplicação em 

um fundo especial de apoio ao 

setor rural.  

Carlos 

Brandão 

PSDB  MA 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=250052
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=250052
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=291421
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=291421
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=362984
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=362984
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=370778
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=370778


 

PEC 

191/2007 

Acrescente-se o art. 217-A à 

Constituição Federal para 

assegurar recursos mínimos, 

de 1% (um por cento) 

anualmente, na União, nos 

Estados, no Distrito Federal e 

nos Municípios para a 

promoção do desporto.  

Manuela 

D'ávila 

PCdoB  RS 

PEC 

219/2008 

Dispõe sobre a destinação do 

produto da arrecadação de 

qualquer novo imposto que 

venha a ser instituído pela 

União ou de qualquer 

majoração de imposto federal 

atualmente existente. 

Ratinho 

Junior 

PSC  PR 

PEC 

226/2008 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional quanto às imunidades 

PIS-PASEP e dá outras 

providências. Explicação: 

Altera o art. 150 da 

Constituição Federal de 1988. 

Luiz Carreira DEM  BA 

PEC 

295/2008 

Altera os arts. 149, 159 e 239 

da Constituição Federal para 

dispor sobre o Fundo Nacional 

do Ensino Técnico.  

Andre Vargas PT  PR 

PEC 

318/2008 

Altera o Sistema Tributário 

Nacional e dá outras 

providências. Explicação: 

Altera o art. 159 da 

Constituição Federal de 1988, 

acrescentando inciso sobre o 

repasse de 5% (cinco por 

cento) do Imposto de 

Importação sobre Produtos 

Estrangeiros aos municípios 

que hospedam zonas primárias 

aduaneiras. 

Vicentinho PT  SP 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=377165
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=377165
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PEC 

503/2010 

Estabelece um percentual 

mínimo dos impostos e de 

transferências para aplicação 

em saneamento básico pela 

União, pelos Estados e Distrito 

Federal e pelos Municípios. 

Jairo Ataide DEM  MG 

PEC 

92/2011 

Acrescenta parágrafo ao art. 

155 da Constituição. 

Explicação: Estabelece a 

incidência de ICMS para 

exportação de bens minerais 

primários ou semi-elaborados. 

Cláudio Puty PT  PA 

PEC 

109/2011 

Dá nova redação ao art. 159 

da Constituição Federal. 

Explicação: Destina seis 

décimos por cento da 

arrecadação do imposto de 

renda e do IPI para fundo de 

desenvolvimento da Região 

Hidrográfica do Uruguai. 

Osmar Terra PMDB  RS 

PEC 

148/2012 

Altera o Art. 159, da 

Constituição Federal para 

resguardar a distribuição dos 

Fundos de Participação dos 

Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios.  

Lúcio Vale PR  PA 

PEC 

249/2013 

Acrescenta o inciso V ao § 3º 

do art. 153 da Constituição 

Federal para estabelecer a 

destinação constitucional 

obrigatória do montante 

arrecadado por meio do 

imposto sobre produtos 

industrializados, quando 

incidente sobre produção de 

bebidas alcoólicas, ao 

financiamento de tratamentos 

e internações decorrentes do 

consumo dessa substância. 

Vanderlei 

Macris 

PSDB  SP 
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PEC 

307/2013 

Dá nova redação aos arts. 159 

e 177 da Constituição Federal, 

para alterar a partilha e 

destinação da Contribuição de 

Intervenção no Domínio 

Econômico sobre 

Combustíveis. 

Carlos 

Zarattini 

PT  SP 

PEC 

357/2013 

Altera a alínea "c" do inciso I 

do art. 159 da Constituição 

Federal, para aumentar o 

percentual da arrecadação dos 

impostos sobre renda e 

proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos 

industrializados a ser aplicado 

em programas de 

financiamento ao setor 

produtivo das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. 

Paes Landim PTB  PI 

PEC 

440/2014 

Dá nova redação à 

Constituição Federal, alterando 

os artigos 159, com a inserção 

do inciso IV e 167, inciso IV; e 

instituindo o artigo 73-A, no Ato 

das Disposições 

Constitucionais Transitórias 

(ADCT), com a finalidade de 

instituir o Fundo Nacional de 

Investimento, Manutenção e 

Desenvolvimento da 

Segurança Pública 

(FUNDESP), e dá outras 

providências. 

Pauderney 

Avelino 

DEM  AM 

PEC 

33/2015 

Dá nova redação ao art. 160 

da Constituição Federal, para 

determinar a compensação 

financeira por parte da União 

em razão da concessão de 

incentivos fiscais que reduzam 

a repartição constitucional de 

receitas tributárias 

Veneziano 

Vital do Rêgo 

PMDB  PB 
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PEC 

38/2015 

Altera o art. 159 da 

Constituição Federal para 

aumentar a parcela de 

recursos destinada ao Fundo 

de Participação dos 

Municípios.  

Baleia Rossi PMDB  SP 

PEC 

42/2015 

Estabelece a destinação de 

dois por cento da arrecadação 

dos impostos sobre renda e 

proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos 

industrializados aos Estados, 

para aplicação em Segurança 

Pública. 

Júlio Cesar PSD  PI 

PEC 

54/2015 

Acrescenta incisos aos art. 158 

e art. 159 da Constituição 

Federal, que dispões sobre 

repartição de receitas 

tributárias.  

Soraya 

Santos 

PMDB  RJ 

PEC 

6/2015 

Acrescenta inciso IV e §§ 5º e 

6º ao art. 159 da Constituição 

Federal, e novo art. 99 ao Ato 

das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

Explicação: Aumenta as 

transferências de recursos 

para o Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM), 

mediante a inclusão da 

Contribuição Social para o 

Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) e da 

Contribuição Social sobre o 

Lucro de Pessoa Jurídica 

(CSLL) em sua base de 

cálculo. 

Odelmo Leão PP  MG 

PEC 

78/2015 

Altera o art. 195, da 

Constituição Federal, para 

determinar a entrega de parte 

do produto da arrecadação das 

contribuições sociais aos 

Estados, Distrito Federal e 

José Nunes PSD  BA 
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Municípios. 

 
 
Propostas diversas: uma que impõe limite à carga tributária, outra que 

prevê um regime especial de cobrança unificado dos principais tributos 

nacionais, e uma terceira que prevê a incidência do IPVA sobre lanchas e 

jatinhos (3 proposições): 

 

PEC 
511/2010 

Altera a Constituição 
Federal, estabelecendo 
limite máximo para a carga 
tributária nacional. 
Explicação: Limita ao 
percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento), calculado 
sobre o PIB do ano anterior.  

Alfredo 
Kaefer 

PSDB  PR 

PEC 
181/2012 

Estabelece regime de 
cobrança unificada dos 
tributos sobre a renda, o 
consumo e a folha de 
pagamentos, e dá outras 
providências.  

Irajá Abreu PSD  TO 

PEC 
283/2013 

Altera o inciso III do caput do 
art. 155 da Constituição 
Federal e acrescenta ao 
respectivo § 6º um inciso III 
com vedações a sua 
incidência. 

Vicente 
Cândido 

PT SP 

 
 

 

 

 

 

Alessandra Giseli Matias 

Assessora Técnica Conasems  
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