CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 535-A, DE 2021
(Do Sr. Otavio Leite e outros)
Dispõe sobre a interpretação do art. 8º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995, no caso que especifica; tendo parecer
da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, pela aprovação,
com emenda (relatora: DEP. LEANDRE ).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA;
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa:
- Parecer da relatora
- Emenda oferecida pela relatora
- Parecer da Comissão
- Emenda adotada pela Comissão
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dispõe sobre a interpretação do art. 8º, inciso II, alínea “a”, da
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no caso que especifica.
Art. 2º Para efeito de interpretação do art. 8º, inciso II, alínea “a”, da
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda devido no ano-calendário os pagamentos efetuados a cuidadores
de idosos e cuidadores de pessoas com deficiência devidamente habilitados mediante
a certificação em capacitação profissional que atenda aos requisitos previstos na
legislação brasileira.
Parágrafo único. Aplica-se ao caput deste artigo o disposto no art.
106, caput e inciso I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional).
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei tem por objetivo corrigir uma profunda
injustiça praticada por lacuna na lei brasileira em face dos legítimos direitos dos
cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência e seus empregadores
domésticos. Portanto, por meio de procedimento consagrado no ordenamento
jurídico pátrio, qual seja, a interpretação legislativa consubstanciada em texto legal
apropriado, o que se pretende é ensejar aos profissionais cuidadores as mesmas
prerrogativas insculpidas na legislação para serviços classificados como despesa
em saúde executados por outras categorias.
Conforme dados divulgados pelo Ministério do Trabalho em 2018, a
profissão de cuidador de idosos (CBO 5162-10) é uma dentre as que mais cresceram
no Brasil. Evidentemente, esse crescimento é decorrente da mudança demográfica
que, paulatinamente, vem sendo observada no país.
Cada vez mais os idosos necessitam da atenção especial desses
profissionais em virtude das limitações que a longevidade apresenta, a exemplo da
diminuição da visão, dos problemas de locomoção, das limitações de movimento e de
cognição. Pessoas com deficiência, doenças raras e portadoras de patologias
variadas são outro público que necessita da mão de obra dos cuidadores para que
elevem sua qualidade de vida.
Em estudo realizado pelo DataSenado em 2019, constatou-se que
41% dos brasileiros conhecem alguém que depende da ajuda de um parente ou
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cuidador para realizar as atividades da vida diária, como comer, tomar banho ou trocar
de roupa, conforme divulgado pela Agência Senado. Obviamente, esse elevado
número abrange não apenas os cuidadores de idosos, mas também os de pessoas
com deficiência, doenças raras e portadores de outras patologias.
É sabido que os cuidadores têm que lidar com excessivas jornadas de
trabalho, além do elevado grau de informalidade no exercício de sua profissão, como
já apontado. Não bastasse esse fato, muitas vezes a legislação os trata de modo
extremamente injusto, como é o caso em epígrafe, objeto do presente projeto de lei.
Também, é de amplo conhecimento que as famílias se esforçam nos cuidados e
proteção desses indivíduos no âmbito de seus lares, o que finda por evitar que as
redes públicas de saúde e de abrigamento sejam sobrecarregadas com essa
crescente demanda. Certamente, não fosse as famílias assumirem a responsabilidade
com esse cuidado, a situação imporia enorme gasto adicional de recursos públicos na
saúde e na assistência social. Basta lembrarmos que o país detém porcentual
populacional de idosos que vem crescendo: em 2010 verificou-se 8,5%; e em
projeção, no ano de 2021, o porcentual sobe para 14,69%. Já no Estado do Rio de
Janeiro, por exemplo, no ano de 2010 o porcentual foi de 10,6%; e, em projeção, o
ano de 2021 registraria o porcentual de 17,72% e, curiosamente, o bairro de
Copacabana na Cidade do Rio de janeiro contava, em 2010, com 29,6% de idosos; e
em projeção, no ano de 2021, o porcentual sobe para 47%. No entanto, o encargo
com os cuidados dessa população sobrevém às famílias e mesmo sobre o próprio
idoso, causando enorme comprometimento da renda familiar com a imposição de
pesados encargos na contratação de profissionais cuidadores para auxiliar no árduo
e estressante trabalho que é cuidar de uma pessoa idosa, com dependência física,
intelectual ou psicológica.
É lamentável e desmerecido o fato de que os gastos com profissionais
cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência não sejam sequer considerados
como despesa com saúde para efeito de dedução do imposto de renda pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, o que, a rigor, se configura como algo óbvio,
porquanto é indiscutível ser o cuidador um profissional que desempenha atividade
essencialmente de saúde. Portanto, essa lacuna do equívoco legal necessita de
urgente correção.
Trata-se, a nosso ver, do estabelecimento de uma interpretação
adequada, a ser aplicada pelo órgão fazendário ao previsto na alínea “a” do inciso II
do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, o qual já oferece a
dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda dos pagamentos efetuados
em serviços de saúde no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
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fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
Conforme se nota, trata-se de um elenco aberto, tanto assim que
elastecido a critério das autoridades administrativas do órgão. Exemplificamos com o
caso de internação hospitalar em residência. Segundo a pergunta número 351 da
publicação “Perguntas e Respostas 2020”, divulgado pela Receita Federal, a despesa
com internação hospitalar efetuada em residência somente é dedutível se essa
despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
Confirma o exemplo acima, o absurdo da interpretação dada pelo
órgão: se um paciente necessita de cuidados tais, que precisa ficar internado em sua
própria casa, os gastos com tal internação deixam de ser dedutíveis sob a forma de
gastos com saúde a partir do momento em que o paciente pode ficar aos cuidados de
profissionais habilitados para tanto, sem a tutela de um hospital.
É evidente que o rol de despesas dedutíveis previsto no dispositivo
ora interpretado é meramente exemplificativo, não sendo cabível sequer se cogitar de
interpretação literal nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, visto que
não se enquadra em nenhuma das hipóteses que exigem tal espécie de interpretação.
Por essa razão, estamos apresentando o presente projeto de lei a fim
de atribuir caráter interpretativo ao art. 8º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, para constatar que são dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda devido no ano-calendário os pagamentos efetuados a cuidadores
de idosos e de pessoas com deficiência devidamente habilitados mediante a
certificação em capacitação profissional que atenda aos requisitos previstos na
legislação educacional brasileira.
Pode-se argumentar que se trata de interpretação extensiva, mas
havemos de reconhecer que também é uma forma legítima de interpretação
amplamente utilizada no Direito pátrio, pois sempre que existe uma lei regulando um
caso concreto, seu alcance ou significado pode ser ampliado a partir da apreciação
de conceitos ou palavras contidas no texto a fim de se desvendar o sentido e estender
a aplicação e conceitos previstos às situações, aparentemente, não contempladas
para que sejam reconhecidas e reguladas por aquela norma. No caso em tela, algo
absolutamente incontestável.
Consideramos que todos avaliam que os gastos de que trata o art. 8º,
inciso II, alínea “a”, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995 são aqueles com a
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manutenção da saúde dos contribuintes do imposto de renda e de seus dependentes,
de modo que os dispêndios com cuidadores devem ser por igual considerados gastos
dedutíveis da base de cálculo do referido tributo.
Logo, o presente projeto de lei de natureza jurídica rigorosamente
interpretativa haverá de promover uma maior oferta formalizada de serviços
especializados de cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência ou doenças
raras, produzindo com isso novas receitas para o erário, mercê do recolhimento
de INSS, FGTS e imposto de renda por parte dos profissionais cuidadores.
Ressaltamos que o presente Projeto de Lei, dado seu caráter
meramente interpretativo, não se sujeita às regras da Lei de Responsabilidade
Fiscal relativas à renúncia de receitas, embora como salientamos, a
formalização advinda, haverá de ampliar a receita pública. É ainda imperioso
registrar o precedente, para tanto, que tais regras não foram observadas quando da
deliberação dos §§ 14 e 16 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
instituídos respectivamente pela Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015 e Lei nº 14.057,
de 11 de setembro de 2020.
Temos a certeza de contar com o apoio de nossos nobres pares para
a aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2021.
Deputado OTAVIO LEITE
Eduardo Barbosa - PSDB/MG
Tereza Nelma - PSDB/AL
Maria do Rosário - PT/RS
Antonio Brito - PSD/BA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
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DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
.......................................................................................................................................................
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico,
até o limite anual individual de: (“Caput” da alínea com redação dada pela Lei nº 11.482, de
31/5/2007)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos),
para o ano-calendário de 2007; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova
redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos),
para o ano-calendário de 2008; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova
redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), para
o ano-calendário de 2009; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova redação
dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) para
o ano-calendário de 2010; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova redação
dada pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011,
produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
5. (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e revogado pela Lei nº 11.482,
de 31/5/2007)
6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o anocalendário de 2012; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida
na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
para o ano-calendário de 2014; e (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 670,
de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
10. R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos),
a partir do ano-calendário de 2015; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 670, de
10/3/2015, convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
c) à quantia, por dependente, de: (“Caput” da alínea com redação dada pela Lei nº
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11.482, de 31/5/2007)
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), para o
ano-calendário de 2007; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
para o ano-calendário de 2008; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos), para o anocalendário de 2009; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) para o anocalendário de 2010; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007, com nova redação dada
pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011,
produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
para o ano-calendário de 2012; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
para o ano-calendário de 2014; e (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 670,
de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
9. R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos), a partir
do ano-calendário de 2015; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 670, de 10/3/2015 ,
convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Alínea com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de
5/1/2007, de acordo com o inciso V do art. 41)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6º da
Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
h) (VETADO na Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de
natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social. (Alínea acrescida pela Lei nº 12.832, de 20/6/2013, com redação dada pela Lei nº
13.043, de 13/11/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
j) (VETADO na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
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Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, representada
pela soma dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.
§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
§ 3º As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de
despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de 5/1/2007,
de acordo com o inciso V do art. 41)
§ 4º (VETADO na Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
Art. 9º O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei nº 8.023, de 12 de
abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto definida no artigo anterior.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
Institui Normas Gerais de Direito Tributário
Aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de
dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no art. 5º, XV,
alínea b, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação
complementar, supletiva ou regulamentar.
......................................................................................................................................................
LIVRO SEGUNDO
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NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
TÍTULO I
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros
e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do art. 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste
Capítulo.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar
a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto
em lei.
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para
definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
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IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção
ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Inciso com redação dada pela Lei nº
9.876, de 26/11/1999)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Inciso
com redação dada pela Lei nº 9.732, de 11/12/1998)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Inciso acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999, e com execução
suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X da Constituição Federal, pela Resolução
nº 10, de 30/3/2016)
§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento,
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sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de
previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art.
23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo
definida nos incisos I e III deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.876, de
26/11/1999)
§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9º do art. 28.
§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para
efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos
em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional
da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados
portadores de deficiências física, sensorial e/ou mental com desvio do padrão médio.
§ 5º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.540, de 22/12/1992 e revogado pela Lei nº
10.256, de 9/7/2001)
§ 6º A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II
deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos
desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva,
inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o
desconto de cinco por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o
respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis
após a realização do evento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 8º Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional
informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento,
discriminando-as detalhadamente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 9º No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional
receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas
e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a
responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente
do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea b, inciso I, do art. 30
desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º às demais associações desportivas,
que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta Lei. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e
circulação de bens e serviços e que se organize regularmente, segundo um dos tipos regulados
nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.711, de 20/11/1998 e com nova redação dada pela Lei nº 11.345, de
14/9/2006)
§ 11-A. O disposto no § 11 deste artigo aplica-se apenas às atividades diretamente
relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se
estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais
beneficiárias. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.505, de 18/7/2007)
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§ 12. (VETADO na Lei nº 10.170, de 29/12/2000)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta
Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com
ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou
de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que
fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.170, de 29/12/2000)
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo:
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim exemplificativos;
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em
pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados
exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro,
de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% (vinte por
cento) do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por
condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário,
bem como por operador de máquinas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.202, de 8/12/2015)
§ 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos fatos geradores
anteriores à data de vigência da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, consideradas nulas as
autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 14.057, de 11/9/2020)
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às
previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº
10.256, de 9/7/2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Inciso acrescido
pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
(Inciso acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 1º (VETADO na Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do
art. 22 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 3º Na hipótese do § 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 5º O disposto no inciso I do art. 3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
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vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 6º Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica
que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como
fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo
industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.684, de 30/5/2003)
§ 7º Aplica-se o disposto no § 6º ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos
vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa
comercialização represente menos de um por cento de sua receita bruta proveniente da
comercialização da produção. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.684, de 30/5/2003)
Art. 22-B. As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 desta Lei são
substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural
contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o art. 25-A, pela
contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do art. 25 desta Lei. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do
lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no
§ 1º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22,
do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores; (Esta alíquota, a
partir de 01 de abril de 1992, por força do art. 2º da Lei Complementar nº 70, de 30/12/1991,
passou a incidir sobre o faturamento mensal)
II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base, antes da provisão
para o Imposto de Renda, ajustado na forma do art. 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990.
(A Lei nº 9.249, de 26/12/1995, alterou a contribuição sobre o lucro líquido, passando a
alíquota a ser de 8%).
§ 1º No caso das instituições citadas no § 1º do art. 22 desta Lei, a alíquota da
contribuição prevista no inciso II é de 15% (quinze por cento). (Alíquota elevada em mais 8%
pela Lei Complementar nº 70, de 30/12/1991 e posteriormente reduzida para 18% por força do
art. 2º da Lei nº 9.249, de 26/12/1995)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o art. 25.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.137, DE 19 DE JUNHO DE 2015
Altera as Leis nºs 10.865, de 30 de abril de
2004, para elevar alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da CofinsImportação, 11.941, de 27 de maio de 2009,
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 10.925, de
23 de julho de 2004, 11.051, de 29 de dezembro
de 2004, 7.827, de 27 de setembro de 1989,
8.212, de 24 de julho de 1991, 8.935, de 18 de
novembro de 1994, 10.150, de 21 de dezembro
de 2000, 12.810, de 15 de maio de 2013, 5.861,
de 12 de dezembro de 1972, 13.043, de 13 de
novembro de 2014, 10.522, de 19 de julho de
2002, 12.469, de 26 de agosto de 2011, 12.995,
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de 18 de junho de 2014, 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, 10.996, de 15 de dezembro de
2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005,
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 12.024,
de 27 de agosto de 2009, e o Decreto-Lei nº
1.598, de 26 de dezembro de 1977; revoga
dispositivos das Leis nºs 4.380, de 21 de agosto
de 1964, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 8º As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base
de cálculo de que trata o art. 7º desta Lei, das alíquotas:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 3º, de:
a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e
b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a
Cofins-Importação; e
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 3º, de:
a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e
b) 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins-Importação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 14.057, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020
Disciplina o acordo com credores para
pagamento com desconto de precatórios
federais e o acordo terminativo de litígio contra
a Fazenda Pública e dispõe sobre a destinação
dos recursos deles oriundos para o combate à
Covid-19, durante a vigência do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e
altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de
1988, e a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei disciplina, no âmbito da União, de suas autarquias e de suas
fundações, acordos diretos para pagamento de precatórios de grande valor, nos termos do § 20
do art. 100 da Constituição Federal, e acordos terminativos de litígios contra a Fazenda Pública,
nos termos do art. 1º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e do § 12 do art. 19 da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 2º As propostas de acordo direto para pagamento de precatório nos termos do
§ 20 do art. 100 da Constituição Federal serão apresentadas pelo credor ou pela entidade
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devedora perante o Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios vinculado ao presidente do
tribunal que proferiu a decisão exequenda.
§ 1º As propostas de que trata o caput deste artigo poderão ser apresentadas até a
quitação integral do valor do precatório e não suspenderão o pagamento de suas parcelas, nos
termos da primeira parte do § 20 do art. 100 da Constituição Federal.
§ 2º Em nenhuma hipótese a proposta de acordo implicará o afastamento de
atualização monetária ou dos juros moratórios previstos no § 12 do art. 100 da Constituição
Federal.
§ 3º Recebida a proposta de acordo direto, o Juízo Auxiliar de Conciliação de
Precatórios intimará o credor ou a entidade devedora para aceitar ou recusar a proposta ou
apresentar-lhe contraproposta, observado o limite máximo de desconto de 40% (quarenta por
cento) do valor do crédito atualizado nos termos legais.
§ 4º Aceita a proposta de acordo feita nos termos deste artigo, o Juízo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios homologará o acordo e dará conhecimento dele ao Presidente do
Tribunal para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Dispõe sobre a interpretação do art. 8º,
inciso II, alínea “a”, da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, no caso que especifica.
Autores: Deputados OTAVIO LEITE E
OUTROS
Relatora: Deputada LEANDRE

I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 535, de 2021, do Deputado Otávio Leite e
outros, pretende dar interpretação legal ao disposto na alínea ‘a’ do inciso II do
art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Para isso, os autores
estabelecem que estão incluídos entre hipóteses de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, de que trata o
mencionado dispositivo, os gastos efetuados com “cuidadores de idosos e
cuidadores de pessoas com deficiência devidamente habilitados mediante a
certificação em capacitação profissional”.
O dispositivo que se pretende interpretar possui a seguinte
redação:

..........................................................
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas,

psicólogos,

fisioterapeutas,

fonoaudiólogos,

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
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Art. 8º ...............................................

aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
................................................”
O Projeto foi distribuído às Comissões de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa; Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; Finanças
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e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICD), ainda não tendo recebido parecer em qualquer das Comissões
listadas.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.

II - VOTO DA RELATORA
Concordamos com o mérito da matéria. Não há dúvidas que os
gastos efetuados com cuidadores de idosos e com cuidadores de pessoas com
deficiência deveriam ser dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda, assim como são hoje os efetuados com terapeutas ocupacionais,
por exemplo.
Hoje os serviços prestados por cuidadores de idosos e idosas
já são aceitos para dedução quando da contratação por hospital. Ou seja, o
serviço é meritório e ligado à saúde e maior qualidade de vida da pessoa idosa,
mas somente parte dele é dedutível e parte não.
O projeto busca trazer para o centro do debate esta estratégia
jurídico brasileiro e permita que mais pessoas idosas tenham os cuidados
efetivos necessários para garantir uma vida digna.
No entanto, temos divergência quando a retroatividade da lei,
haja vista esta questão pode causar, em razão da ausência de regramento
anterior, instabilidade na aplicação da norma indicada. Ademais, a aplicação do
art. 106 do Código Tributário Nacional ao caso concreto será avaliado pelos
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de garantir e de potencializar mecanismos que aprimorem o ordenamento

órgãos fazendários responsáveis. Assim, indicamos uma emenda supressiva
do parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei nº 535/2021.
Pelas razões expostas, o voto é pela aprovação do Projeto de
Lei nº 535, de 2021 e da emenda supressiva apresentada.

Sala da Comissão, em

de
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Dispõe sobre a interpretação do art. 8º,
inciso II, alínea “a”, da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, no caso que especifica.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei nº
535/2021.

Sala da Comissão, em

de

de 2021.
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III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em reunião
extraordinária realizada hoje, mediante votação ocorrida por processo simbólico,
concluiu pela aprovação, com emenda, do Projeto de Lei nº 535/2021, nos termos do
Parecer da Relatora, Deputada Leandre.
Registraram presença à reunião os seguintes membros:
Dr. Frederico - Presidente, Ossesio Silva - Vice-Presidente, Carla
Dickson, Carmen Zanotto, Dimas Fabiano, Fábio Trad, Felício Laterça, Flávia Morais,
Geovania de Sá, Leandre, Luiz Antônio Corrêa, Norma Ayub, Ricardo Silva, Dr.
Zacharias Calil, Eduardo Barbosa, Josivaldo Jp, Paula Belmonte, Roberto Alves,
Rubens Otoni, Ted Conti, Tereza Nelma e Vilson da Fetaemg.
Sala da Comissão, em 24 de junho de 2021.
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Dispõe sobre a interpretação do art. 8º, inciso II, alínea “a”, da
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no caso que especifica.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Suprima-se o parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei nº 535/2021.

Sala da Comissão, em 24 de junho de 2021.

Deputado DR. FREDERICO

FIM DO DOCUMENTO
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