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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 186, DE 2019 

 
 
Altera o texto permanente da Constituição e o Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
dispondo sobre medidas permanentes e 
emergenciais de controle do crescimento das 
despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no 
âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social 
da União, e dá outras providências. 

 
 

 

 

EMENDA Nº____ 

(Do Sr Celso Sabino) 

Suprima-se o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, 
alterado pelo art. 1º do Substitutivo do Relator à PEC 186/2019, para assim 
restabelecer o texto vigente no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal de 
1988. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em artigo publicado originalmente no Jornal do Comércio, o 

então presidente do Sindifisco-RS, João A. A. Marins1, sobre a importância da 

Administração Tributária, argumenta que a Emenda Constitucional nº 42, de 

dezembro de 2003, definiu a Administração Tributária como essencial ao 

funcionamento do Estado e isso trouxe consequências importantes para o País, 

para o cidadão e para os profissionais que atuam na busca dos recursos 

imprescindíveis para atender as demandas sociais. Diz ainda em seu artigo, 

que essa inclusão no texto constitucional sedimentou o entendimento de 

servidores, administradores públicos, políticos e da sociedade de que há uma 

compreensão concreta, científica e social de que o Estado moderno não pode 

prescindir de uma Administração Tributária autônoma, ágil e profissional.  

Afirma João A. A. Marins, ainda, que as demandas sociais 

crescentes colocam sob pressão os administradores, que precisam cada vez 

                                            
1
 https://www.sindifisco-rs.org.br/interna.php?secao_id=12&campo=2711 
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mais de recursos imediatos para superar as crises, sendo imprescindível a 

modernização da Administração Tributária para melhora na qualidade e no 

custo da prestação de serviços nas áreas de atuação do Estado, uma 

exigência cada vez maior da sociedade brasileira. 

Por fim, argumenta que a manutenção dos recursos previstos 

no inciso IV, do art. 167 da Constituição Federal, para realização de atividades 

da administração tributária, permitirá uma ação tributária mais integrada e ágil, 

que reduzirá sensivelmente a evasão fiscal, facilitará a elaboração de estudos 

econômicos de interesse do Estado, permitirá a proposição de novas e mais 

modernas diretrizes para a política tributária e possibilitará uma melhor 

distribuição da carga tributária entre a população, além de proporcionar uma 

gestão mais democrática e plena da Receita Federal, com o fortalecimento da 

relação entre o fisco e o contribuinte, com incremento significativo da 

fiscalização preventiva, além da garantia do foco na receita, sem desperdício 

de energia em outras áreas. A modernização da estrutura tributária é o 

fortalecimento da cidadania. 

As administrações tributárias, além das atuais missões de 

garantia das arrecadações dos respectivos entes, serão chamadas a um 

compromisso ainda maior: contribuir com a construção de um novo sistema 

tributário, em debate nas duas casas e, mais, auxiliar na implementação das 

mudanças do texto a ser aprovado pelo Congresso Nacional. 

Nosso pleito é no sentido de que seja mantido o texto original 

do inciso IV, artigo 167, da Constituição Federal de 1988, para que seja 

preservada, entre as exceções, a possibilidade de destinação de recursos para 

a realização de atividades da administração tributária. Nesse contexto, 

destacamos ainda que o texto constitucional vigente (inciso IV, do art. 167) não 

fixa percentuais, apenas ressalva hipóteses de vinculação. 

Portanto, o que se pede, em apreço ao debate maduro e 

responsável que deve permear alterações estruturais e constitucionais, é que o 

inciso IV, do art. 167, da PEC 186, de 2019, seja suprimido, com vistas a 
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eliminar os riscos de enormes e incalculáveis prejuízos aos Fiscos e, por 

consequência, aos entes da Federação. 

Sala das Sessões, de 8 de março de 2021. 

  
 

Deputado CELSO SABINO 
PSDB/PA. 

 


