
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 

 

Acrescenta o artigo 153-B à 

Constituição Federal a fim de 

estabelecer limites precisos ao 

poder de tributar bem como 

medidas imediatas e mediatas 

para caso de elevação da carga 

tributária acima do nível 

tolerável. 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS ALTERAÇÕES NA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 1º A Constituição passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“153-B. A carga tributária não poderá ultrapassar a trinta por certo do 

Produto Interno Bruto - PIB, exceto nos casos a que se referem os artigos 136 

e 137 desta Constituição Federal. 

I) Sendo constatado pela Secretaria do Tesouro Nacional em sua 

estimativa preliminar que a carga tributária do ano vigente supera o 

teto de trinta por cento do Produto Interno Bruto, serão adotadas 

imediatamente as seguintes medidas pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios na proporção do montante a que cada ente deu 

causa à elevação da tributação: 

a) redução provisória da jornada de trabalho dos servidores 

públicos com adequação dos vencimentos; 

b) promover a exoneração de servidores não estáveis de modo 

que que a redução das despesas com pessoal nesse caso seja de 

pelo menos vinte por cento das despesas; 

c) redução das despesas com publicidade e propaganda em pelo 

menos cinquenta por cento; 

d) contribuição previdenciária suplementar provisória de três 

pontos percentuais dos servidores ativos. 

II) Havendo constatação no cálculo definitivo elaborado pela 

Secretaria da Receita Federal que a carga tributária do ano vigente 

superou o teto de trinta por cento do Produto Interno Bruto serão 



adotadas imediatamente, além das previstas no inciso anterior, as 

seguintes medidas pela a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios na proporção do montante a que cada ente deu causa à 

elevação da tributação: 

a) promover renúncias tributárias na proporção necessária à 

redução e à manutenção do índice previsto no caput deste 

artigo.” 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

O poder de tributar foi um dos primeiros ensejadores do surgimento das 

constituições. Limitar o poder do Estado de retirar do indivíduo os frutos de seu trabalho é um 

dos papeis básico de uma Carta Magna. 

 

Um povo livre sem liberdade econômica não é de fato livre. A sede arrecadatória do 

Estado, ainda quando bem motivada, algo cada dia mais raro, deve ser contida em níveis 

razoáveis a bem do indivíduo, que, certamente, sabe muito melhor que os governantes como 

gastar bem o seu dinheiro. 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional iniciou em 2010 a fazer o cálculo preliminar da 

carga tributária em relação ao Produto Interno Bruto – PIB. O cálculo é elaborado em março 

para repasse dos dados à Controladoria-Geral da União (CGU), a fim de avaliar pela carga 

tributária as contas do presidente da república. 

 

 Nesses números, são identificadas as causas do acréscimo da carga tributária. A 

partir do aumento registrado pode ser verificado quais entes contribuíram e de quanto foi essa 

contribuição. A estimativa também compreende a conclusão de quais espécies de tributos estão 

dando causa à elevação tributária, e de quanto está sendo essa contribuição.  

 

Os números definitivos só são disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal ao 

final de cada ano, podendo, todavia, esses dados preliminares do Tesouro servirem de 

referência confiável para adoção de medidas que restringem as despesas, a fim de evitar a 

continuidade do avanço estatal aos bolsos do cidadão  

 

Tal proposta não poderia deixar de contemplar hipóteses de exceção, as quais devem 

se limitar aos casos já previstos na Constituição Federal consistentes no Estado de Defesa, Sítio 

ou Guerra. 

 

“Uma Constituição deve impor limites ao governo e ao Estado, já que o dono do país 

o cidadão. Nossa Constituição atual impõe limites à população, já que o dono do Brasil é o 

Estado”. Deste modo, necessária a alteração do texto constitucional para maior limitação do 

poder de tributar. 



 

É o que se coloca à deliberação. 

 

Sala das Sessões,  

 

Senador Siqueira Campos  


