
 
Projeto de Lei n.º 184/2020  

Emenda n.º ___ 
Deputada Luciana Genro 

 
 

Altera texto do Projeto de Lei n.º 184/2020        
para criar o Programa Estadual de Renda       
Básica. 

 
 
Art. 1º O Projeto de Lei n.º 184/2020 passa a ter a seguinte redação: 
 
I - ficam acrescentados os seguintes artigos, que serão os arts. 8º, 9º, 10 e 11,                

renumerando-se os demais: 
 

“Art. 8º Fica criado o Programa Estadual de Renda Básica com a            
finalidade de complementar a renda mensal de famílias em situação de           
pobreza. 
 

§ 1º Serão necessariamente contempladas pelo Programa todas as         
famílias cuja renda familiar mensal per capita for: 

I - menor que 7,15 UPF-RS, as quais serão consideradas em           
situação de extrema pobreza; e 

II - entre 7,15 UPF-RS e 20,7 UPF-R.  
 

§ 2º Também poderão ser contempladas famílias com renda         
superior ao estipulado no § 1º, a critério da Administração, contanto que            
respeitados os valores mínimos estabelecidos no art. 10.  

 
§ 3º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos            

por todos os membros da unidade nuclear, composta por um ou mais            
indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que       
contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas          
por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. 
 

§ 4º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal,           
para efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos de qualquer         
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programa de transferência de renda federal, incluindo o previsto na Lei           
10.836/2004 e qualquer outro que venha lhe suceder. 
 

§ 5º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar              
mensal e o total de indivíduos na família. 
 

§ 6º Os procedimentos para aferição da renda familiar mensal          
serão definidos em regulamento. 

 
Art. 9º O Programa de Renda Básica Estadual poderá ter como           

origem os recursos provenientes: 
I - de dotações orçamentárias do Estado; 
II - do Fundo de Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio          

Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul - DEVOLVE-ICMS, nos termos            
do art. 2º, inciso I, alínea a, desta Lei; e 

III - de outras receitas que lhe sejam destinadas.  
 

Art. 10. O benefício é direito de todas as famílias que se            
enquadrarem no disposto no art. 9º e será pago mensalmente ao membro            
da família responsável, a contatar de janeiro de 2021, devendo          
contemplar, no mínimo, os seguintes valores: 

I - para as famílias que se enquadrarem no art. 8º, § 1º, inciso I: 
  

Exercício 2021 2022 2023 

Renda Básica Estadual mensal 
por família (em R$) 

242,62 280,15 280,67 

 
II - para as famílias que se enquadrarem no art. 8º, § 1º, inciso II: 
 

Exercício 2021 2022 2023 

Renda Básica Estadual mensal 
por família (em R$) 

80,87 93,38 93,56 

 
§ 1º O valor dos benefícios pagos na forma do § 2º, do art. 8º,               

será definido por decreto.  
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§ 2º A regulamentação poderá determinar o pagamento de valores          

complementares para suavizar as diferenças de benefícios entre as zonas          
limítrofes das faixas, desde que respeitado o valor mínimo previsto no           
caput.  

 
§ 3º Os valores do benefício a partir do exercício de 2024            

deverão ser definidos em lei. 
 
§ 4º Em não havendo publicação de lei na forma do § 3º, os              

valores do exercício seguinte serão os mesmos do último, corrigidos pelo           
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro          
de Geografia e Estatística. 

 
§ 5º Para valores além dos mínimos definidos no caput,          

regulamento poderá definir como critério o consumo real das famílias. 
 
§ 6º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito           

preferencialmente à mulher, na forma da regulamentação. 
 

§ 7º Os benefícios concedidos em sede do presente programa          
serão cumuláveis com outros benefícios concedidos pelo Estado ou por          
outros entes. 
 

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o Programa Estadual         
de Renda Básica.” 

 
II - fica alterada ementa, nos seguintes termos: 
 

“Cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico e       
de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio Grande do         
Sul - DEVOLVE-ICMS, cria o Programa Estadual       
de Renda Básica, altera a Lei no 6.537, de 27 de           
fevereiro de 1973, que dispõe sobre o       
procedimento tributário-administrativo e dá outras     
providências, a Lei no 8.109, de 19 de dezembro         
de 1985, que dispõe sobre a Taxa de Serviços         
Diversos, a Lei no 8.115, de 30 de dezembro de          
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1985, que institui o Imposto sobre a Propriedade        
de Veículos Automotores, a Lei no 8.820, de 27 de          
janeiro de 1989, que institui o Imposto sobre        
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias      
e sobre Prestações de Serviços de Transporte       
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e       
dá outras providências, a Lei no 8.821, de 27 de          
janeiro de 1989, que institui o Imposto sobre a         
Transmissão, ”Causa Mortis” e Doação, de      
quaisquer bens ou direitos, a Lei no 9.298, de 9 de           
setembro de 1991, que dispõe sobre a cobrança        
judicial de créditos inscritos em Dívida Ativa da        
Fazenda Pública Estadual, a Lei no 11.400, de 21         
de dezembro de 1999, que institui desconto no        
Imposto sobre a Propriedade de Veículos      
Automotores - IPVA, aos contribuintes e dá outras        
providências, a Lei no 13.036, de 19 de setembro         
de 2008, que institui benefícios aplicáveis às       
empresas estabelecidas no Estado e enquadradas      
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de       
Tributos e Contribuições devidos pelas     
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -       
Simples Nacional, a Lei no 13.711, de 6 de abril          
de 2011, que altera a Lei n.o 6.537, de 27 de           
fevereiro de 1973, que dispõe sobre o       
procedimento tributário administrativo e dá outras      
providência e a Lei no 14.020, de 25 de junho de           
2012, que institui o Sistema Estadual de Cidadania        
Fiscal e o Programa de Cidadania Fiscal, bem        
como autoriza o Poder Executivo a abrir crédito        
suplementar no Orçamento do Estado.  
 

III - fica alterada o art. 2º, nos seguintes termos: 
 

“Art. 2º ……… 
…....………….. 
§ 1º …………. 
…....…………..  
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I …………….. 
…....…………. 
a) incremento do consumo por famílias de baixa renda, assim          
consideradas aquelas cuja renda familiar per capita mensal seja inferior a           
20,7 UPF-RS;” 
 

IV - fica suprimido o § 3º do art. 2º, sendo renumerados os demais parágrafos. 
 
 
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2020. 
 
 

Deputada Luciana Genro. 
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JUSTIFICATIVA 

 
Está claro na proposta do Governo que a elevação dos tributos da cesta básica              

vai onerar pesadamente os mais pobres. Os dados são uníssonos ao demonstrar que,             
quanto mais pobre a família, maior o peso proporcional dessas alíquotas nos seus             
gastos. A devolução, por isso, é essencial. Sem ela, a miséria se acentuará muito. O               
Governo sabe disso e, por essa razão, propôs o mecanismo de devolução, com o qual               
temos acordo em termos de mérito.  

 
Ocorre que a proposta feita possui problemas técnicos que podem colocá-la em            

risco de inconstitucionalidade ou de inoperabilidade por inércia administrativa, o que           
não se pode, em hipótese alguma, admitir, já que os resultados seriam catastróficos.             
Além do mais, a distribuição no formato de devolução dispersa muito os recursos, que              
são altos e poderiam ter ótimos efeitos se melhor direcionados. Para resolver a questão,              
propomos utilizar esses mesmos recursos, não mais como devolução, mas sim na forma             
de uma renda básica mensal direcionada prioritariamente ao combate à extrema pobreza            
e, de forma subsidiária, ao auxílio às demais camadas de baixa renda.  

 
Em outras palavras: em vez de aprovar um cenário de legalidade e            

operacionalização duvidosa, que pulveriza recursos de forma complexa e variável,          
pretendemos garantir o pagamento de um benefício certo e de fácil compreensão,            
centralizando-o nas famílias mais vulneráveis, o que possui o potencial de erradicar a             
pobreza extrema no Estado. 
 

De modo estruturado, as razões centrais são três: (1) a leitura do art. 167, IV, da                
Constituição Federal, coloca em dúvida a constitucionalidade da vinculação do Fundo,           
o que pode colocar toda a dinâmica proposta em cheque, prejudicando as classes mais              
baixas; (2) o formato da proposição é vago, garantindo, de um lado, a oneração das               
classes baixas por meio de alíquotas mais altas, mas deixando em alta insegurança a              
devolução, que ficará sempre a cargo da vontade do governante da vez; e (3) a proposta                
original é muito mais complexa, envolvendo grande trabalho para a burocracia estatal e             
podendo gerar confusão na sua operacionalização. Vejamos ponto a ponto. 

 
(1) O art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, veda vinculação de receita            

de impostos a fundo. Nossa leitura, porém, é de que isso não impede a              
constituição do Fundo ora em debate. Primeiro, pois não se trata de            
receita de impostos, mas sim de recursos provenientes de parcela paga           
como condição para fruição de benefícios. Criar condições para fruição é           
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da natureza dos benefícios, e a faculdade do contribuinte em obtê-los           
afasta a natureza tributária, que é caracterizada pelo justamente pelo          
recolhimento obrigatório. Em segundo lugar, pois mesmo que se         
considere a construção um malabarismo jurídico para ocultar a         
vinculação, há de se observar que se trata de receita arrecadável e não de              
uma entrada efetiva. 
 
Mesmo assim, deve-se ponderar que a Suprema Corte tem sido bastante           
rigorosa em torno do tema, inclusive contraditando o segundo argumento          
apresentado: 

 
“É inconstitucional a lei complementar distrital que cria programa de incentivo           
às atividades esportivas mediante concessão de benefício fiscal às pessoas          
jurídicas, contribuintes do IPVA, que patrocinem, façam doações e         
investimentos em favor de atletas ou pessoas jurídicas. O ato normativo           
atacado faculta a vinculação de receita de impostos, vedada pelo art. 167, IV,             
da Constituição do Brasil/1988. Irrelevante se a destinação ocorre antes ou           
depois da entrada da receita nos cofres públicos.” [ADI 1.750, rel. min.            
Eros Grau, j. 20-9-2006, P, DJ de 13-10-2006]  
(grifamos) 

 
É inegável que o temor em torno da inconstitucionalidade do Fundo           
esteve presente em diversas discussões sobre a reforma. Seria         
lamentável, mas não improvável um cenário em que se declarasse a           
inconstitucionalidade do Fundo e se mantivessem as altas alíquotas sobre          
a cesta básica, caso em que as classes mais baixas seriam duramente            
oneradas. Um verdadeiro desastre para o Estado em um período de           
instabilidade histórica. Como Poder fiscalizador, não podemos correr        
esse risco. 

 
A alternativa é manter o Fundo, mas concomitantemente constituir um          
Programa Estadual de Renda Básica, que pode ser alimentado tanto pelo           
Fundo, quanto por receitas orçamentárias. Sendo declarado o Fundo         
inconstitucional, o Estado banca com o orçamento, já que não perderá a            
receita extra das alíquotas. Se o Governo não tem qualquer preocupação           
com a inconstitucionalidade da proposta, não tem por que se preocupar           
em desembolçar futuras receitas orçamentárias. Se tem, não deveria estar          
jogando com a sorte dos miseráveis. Verdade é que o texto atual joga             
toda a insegurança sobre o contribuinte pobre. O que pretendemos é           
fazer o oposto: garantir que o contribuinte mais pobre não ficará           
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desamparado. Os valores a serem gastos serão os mesmos já prometidos,           
mas com diferente natureza e absoluta segurança.  

 
(2) Nesse ponto, entra outro problema do formato atual: a proposição em si é             

absolutamente vaga quanto ao formato e quantum da devolução.         
Garante-se, de um lado, a oneração das classes baixas por meio de            
alíquotas mais altas, o que está expresso e positivado; por outro lado, no             
que se refere à devolução, a vagueza é completa, assumindo concretude           
tão-somente nas propagandas do Governo. Demonstra-se, assim, que sua         
realização ficará sempre a cargo da vontade do governante da vez - ao             
contrário do aumento de alíquotas, que será permanente. Além da          
palavra do Governador, nada no texto atual garante que a devolução será            
de fato implementada. 

 
(3) Por fim, há que se observar, que a proposta original envolve uma série de              

cálculos e cruzamento de dados que deve implicar uma renda extra           
bastante variável e de difícil compreensão pelo contribuinte. Se a          
proposta da reforma é simplificar, dar previsibilidade e segurança, nada          
melhor que um quantum mensal fixo e estabelecido por lei. Propomos,           
ainda nesse sentido, que a utilização da Nota Fiscal Gaúcha como           
parâmetro somente seja possível após a garantia de uma parcela básica           
invariável (vide art. 1º, I, da emenda, no texto proposto ao art. 10, § 4º). 

 
Dito isso, vamos à proposta. O Governo entregou à Assembleia as seguintes            

estimativas referentes à arrecadação que terá o Fundo: 
 

 
 
Observe-se que, nos planos do Governo, apenas uma parte do valor do Fundo             

seria destinada para a proposta de devolução de tributo. O Projeto de Lei, em linha               
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diversa, coloca o incremento do consumo de famílias de baixa renda como prioridade             
absoluta do Fundo, condicionado a sua plena satisfação à fruição dos demais fins             
(conforme destaques em azul no excerto do PL): 

 

 

 
O problema é que o nível de satisfação do tal programa de devolução é              

arbitrário. A garantia de que haverá uma devolução, nos termos do texto atual, é nula.               
Está claro que caberia a ato do Poder Executivo não somente definir o que é família de                 
baixa renda, como também estipular os valores e processos de devolução. É preciso             
frisar: nenhum detalhe da proposta de devolução consta no texto legal, de modo que              
ficará à discricionariedade e volatilidade do administrador da vez definir. 

 
Nossa proposta é garantir que pelo menos 85% dos valores de fato sejam             

destinados a essas famílias. Antes de explicar como isso será feito, há que dizer que o                
valor de 85% surge a partir da redução dos 15% que representam compromissos feitos              
com a infraestrutura e a ciência, cuja garantia consideramos adequada (conforme           
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destaques em amarelo no excerto do PL).  
 

Utilizando-se esse percentual e partindo-se sempre da própria projeção do          
Governo, ter-se-ia, em 2021, uma média de quase R$ 55 milhões por mês para auxílio               
das camadas mais pobres do Estado. 

 

 
 

A proposta de Renda Básica Estadual tem exatamente esse orçamento e visa à             
proteção das camadas mais vulneráveis, representadas pelas famílias gaúchas que estão           
abaixo da linha da pobreza (13,1% do total) e, com maior atenção, àquelas em situação               
de pobreza extrema (1,9%). De acordo com o IBGE, conforme quadro abaixo , estão             1

abaixo na linha da pobreza as famílias com renda per capita inferior a R$ 420,00. Já a                 
extrema pobreza está identificada pela renda per capita inferior a R$ 145,00. 

 

 

1 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9221-sintese-de-indicadores-sociais?=&t=resultados 
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Cruzando essas informações com dados populacionais , pode-se estimar que         2

cerca de 63.713 famílias gaúchas estão em situação de pobreza extrema, enquanto            
outras 473.756 estão abaixo da linha da pobreza. Nossa emenda visa atender essas             
famílias, cuja dignidade já assolada será pesadamente atingida pela alteração de           
alíquotas da cesta básica.  
 

A proposta aqui apresentada divide o valor estimado pelo Governo entre todas            
essas famílias, garantindo um valor três vezes maior àquelas em pobreza extrema. 

 

 
Convertendo as faixas de pobreza em UPF-RS (20,2994), após arredondamento,          

temos o seguintes valores: 

 
 

Caso nossa proposta de aumento paulatino das desonerações for         
simultaneamente aprovada, não somente o quantum poderá ser maior, como poderá           

2 De acordo com o último levantamento do IBGE (2008), acessado em            
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1595, havía 3.616.462 famílias no estado. 
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atingir famílias de classe média, o que está autorizado pelo texto da emenda. 

 
A garantia desses valores em Lei é o mínimo de compromisso que o Parlamento              

deve ter com os mais pobres do Estado ao autorizar altas alíquotas para a cesta básica. 
 
Pelos argumentos expostos, e reiterando a necessidade de que o Parlamento não            

dê um cheque em branco que pode custar caríssimo para miseráveis, peço apoio dos              
colegas na aprovação da presente emenda. 

 
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2020. 
 
 

Deputada Luciana Genro. 
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