
 
Projeto de Lei n.º 184/2020  

Emenda n.º ___ 
Deputada Luciana Genro 

 
 

Altera texto do art. 11, do Projeto de Lei n.º          
184/2020, criando uma alíquota especial de      
transição de 7%, até 2025, para produtos da        
cesta básica de alimentos e de medicamentos,       
bem como para preservativos, absorventes e      
fraldas. 

 
 
Art. 1º O inciso I, do art. 11, do Projeto de Lei nº 184/2020, passa a ter a seguinte                   

redação: 
    

“I - ……….….. 
………....…….. 
 
‘Art. 12. …….. 
…..……….….. 
§ 4º No exercício de 2021, não prevalecerão as alíquotas previstas: 
…..……….….. 
II - na alínea "b" do inciso II, hipótese em que a alíquota será de 12% (doze por                  
cento), nas operações e prestações com as seguintes mercadorias e serviços:  
a) refeições prontas para consumo, servidas ou fornecidas por estabelecimentos          
comerciais e cozinhas industriais, desde que não necessitem sofrer processo adicional           
como descongelamento ou recozimento;  
b) aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores               
de voo, compreendidos na posição 8803 e nas subposições 8802.1, 8802.30, 8802.40 e             
8805.2, da NBM/SH-NCM;  
c) cabines montadas para proteção de motorista de táxi; 
d) elevadores, classificados no código 8428.10.00 da NBH/SH-NCM; 
e) formas para fabricação de calçados, classificados no código 3926.90.90 da           
NBM/SH-NCM; 
f) máquinas e aparelhos relacionados no Apêndice V; 
g) máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos industriais, bem como         
acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens; 
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h) máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura, classificados           
na posição 8437 (exceto 8437.90.00), na subposição 8424.82 e nos códigos           
7309.00.10, 8419.31.00, 8436.80.00 e 8716.39.00, da NBM/SH-NCM;  
i) máquinas e implementos agrícolas, classificados nas posições 8201 (exceto          
8201.50.00), 8432 (exceto 8432.90.00), 8433 (exceto 8433.60.2 e 8433.90) e 8701           
(exceto tratores rodoviários da subposição 8701.9), da NBM/SH-NCM;  
j) produtos de informática classificados na posição 8471 e nas subposições 8473.30,            
8504.40 e 8534.00 e, desde que de tecnologia digital, nas posições 8536, 8537, 9029,              
9030, 9031 e 9032, da NBM/SH-NCM, nas saídas do estabelecimento fabricante;  
k) semirreboques e caminhões "dumpers" para uso fora de rodovias, classificados,           
respectivamente, nas subposições 8716.3 e 8704.10 da NBM/SH-NCM;  
l) silos armazenadores, exclusivamente para cereais, com dispositivos de ventilação          
e/ou aquecimento incorporados, classificados no código 8419.89.99 da        
NBM/SH-NCM;  
m) vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas, classificados na posição            
8606 da NBM/SH-NCM;  
n) veículos para transporte de mercadorias classificados na posição 8704 da           
NBM/SH-NCM; am) basalto, classificado no código 6802.29.00 da NBM/SH-NCM; 
o) cal destinada à construção civil classificada na posição 2522 da NBM/SH-NCM; 
p) telhas de concreto, classificadas na subposição 6810.1 da NBM/SH-NCM;  
q) tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas; 
r) óleo diesel, biodiesel, gás natural, gás residual de refinaria, biogás e biometano; 
s) artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras classificados nas posições 7113,             
7114 e 7116, da NBM/SH-NCM; 
t) flores naturais;  
u) serviços de transporte.  
 
§ 5º Até o exercício de 2025, não prevalecerá a alíquota prevista na alínea "b" do                
inciso II, hipótese em que a alíquota será de 7% (sete por cento) nas operações com as                 
seguintes mercadorias:  
a) açúcar;  
b) arroz;  
c) aves e gado vacum, ovino, bufalino, suíno e caprino, bem como carnes e produtos               
comestíveis, inclusive salgados, resfriados ou congelados, resultantes do abate desses          
animais;  
d) banha suína; 
e) batata; 
f) café torrado e moído, classificado no código 0901.21.00 da NBM/SH-NCM, exceto            
em cápsulas; 
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g) carne e demais produtos comestíveis simplesmente temperados, resultantes do          
abate de aves e de suínos; 
h) cebola;  
i) conservas de frutas frescas, exceto de amêndoas, avelãs, castanhas e nozes; 
j) erva-mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais; 
k) farinha de trigo, inclusive com adição de fosfatos minerais, antioxidantes,           
emulsificantes, vitaminas ou fermento químico, e farinhas de arroz, de mandioca e de             
milho; 
l) feijão de qualquer classe ou variedade, exceto o soja; 
m) hortaliças, verduras e frutas frescas, exceto amêndoas, avelãs, castanhas e nozes; 
n) leite fluido; 
o) margarina e cremes vegetais; 
p) massa congelada destinada ao preparo de pão francês; 
q) massas alimentícias, biscoitos, pães, cucas e bolos de qualquer tipo ou espécie; 
r)misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, classificadas no código             
1901.20.00 da NBM/SH-NCM; 
s) óleos vegetais comestíveis refinados, exceto de oliva; 
t) ovos frescos; 
u) pescado, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu, crustáceos, moluscos e rã, em            
estado natural, congelado ou resfriado, desde que não enlatado nem cozido; 
v) sal, exceto sal mineral destinado à produção agropecuária; 
w) "waffles" e "wafers", classificados no código 1905.32.00 da NBM/SH-NCM; 
x) trigo e triticale, em grão;  
y) mercadorias a seguir relacionadas, que compõem a cesta básica de medicamentos            
do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ação terapêutica é indicada: 
  

Item  Mercadoria  Ação Terapêutica  

I  
Ácido 
Acetilsalicílico  

analgésico antitérmico  

II  Ampicilina  antibiótico  
III  Cimetidina  antiácido antiulceroso  
IV  Cinarizina  vasodilatador  
V  Eritromicina  antibiótico  
VI  Furosemida  diurético  
VII  Hidroclorotiazida  diurético  
VIII  Insulina NPH - 100  antidiabético  
IX  Isossorbida  antianginoso  
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X  Metildopa  anti-hipertensivo  
XI  Nifedipina  antianginoso  
XII  Penicilina  antibiótico  
XIII  Propanolol  antiarrítmico - beta bloqueador  
XIV  Salbutamol  broncodilatador  

XV  
Sulfametoxazol +  
Trimetoprima  

de ação terapêutica de Sulfa  

XVI  V erapamil  antiarrítmico  
 
z) preservativos classificados no código 4014.10.00 da NBM/SH-NCM;  
aa) absorventes higiênicos; 
ab) fraldas descartáveis infantis e fraldas geriátricas.’” 

 
 

JUSTIFICATIVA 

A emenda cria uma categoria especial de transição para produtos da cesta básica de              
alimentos e de medicamentos, além de preservativos, absorventes e fraldas, os quais passam a              
ter alíquota de 7% até 2025, tempo que avaliamos como suficiente para a implementação de               
uma nova dinâmica tributária, seja por meio da renda básica, como estamos propondo, ou              
seja por meio do sistema de devolução, proposto pelo Governo (o que evitaria, por exemplo,               
que qualquer prejuízo decorrente de mora no pleno funcionamento do fundo não recaísse             
sobre a população mais pobre). 

Na proposta original, esses produtos teriam alíquota de 12% em 2021 e, em 2022,              
apenas alguns ainda ficariam em 12%, passando, a partir daí, para 17% já em 2022. Os                
absorventes e as fraldas sequer estavam na lista das exceções. Acrescentamos por            
considerá-los como itens de cesta básica. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2020. 
 
 

Deputada Luciana Genro. 
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