
 

 

NOTA TÉCNICA1 

Proposição: Projeto de Lei n.º 682/2019, na forma do Substitutivo apresentado à Comissão 

de Assuntos Econômicos – CAE. 

Ementa: Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para estabelecer benefícios 

fiscais voltados ao contribuinte do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas que possua 

dependente com diagnóstico de doença rara. 

Relator: Senador Izalci Lucas (PSDB/DF) 

 

Senhor(a) Senador(a), 

A Associação dos Magistrados Brasileiros — AMB, entidade civil representativa 

dos interesses da magistratura em âmbito nacional, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, apresentar Nota Técnica ao Projeto de Lei n.º 682, de 2019. 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei n.º 682/2019, de autoria do Senador 

Flávio Arns (REDE/PR), que pretende levar benefício fiscal às famílias de pacientes acometidos 

por doenças raras, duplicando o valor do desconto por dependente portador de doenças 

dessa natureza, e estabelecendo prioridade na restituição do IRPF para os contribuintes que 

possuam dependente acometidos por essa mesma condição.  

Consta da justificação do Projeto que são classificados como doenças raras, pela 

Organização Mundial da Saúde, aquelas de baixíssima incidência, atingindo até 65 pessoas 

para cada 100 mil indivíduos.  

Em 12/02/2020, o Senador Izalci Lucas (PSDB/DF) apresentou Substitutivo à 

matéria, operando ajustes de natureza redacional e de técnica legislativa — preservando, em 

grande medida, o mérito da proposta. Nesse sentido, destaque-se que o Relator modificou a 

referência contida no texto original da Proposta de “dependente acometido por doença rara” 

para “dependente com diagnóstico de doença rara”, a fim de oferecer, segundo o Senador, 

“mais clareza ao mandamento”. Também modificou o prazo de vigência da proposta para 1º 

de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação, no intuito de coincidir com o início do ano-

calendário. A proposta de Substitutivo segue nos termos seguintes: 

 

Art. 1º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

                                                           
1Material desenvolvido em parceria com a assessoria Malta Advogados. 



 

 

“Art.4º...............................................................................................................  

§1º....................................................................................................................  

§ 2º A dedução de que trata o inciso III deste artigo será computada em 

dobro no caso de contribuinte que possua dependente com diagnóstico de 

doença rara.” (NR)  

“Art.8º............................................................................................................... 

§ 5º A dedução de que trata o inciso II, alínea “c”, do caput deste artigo será 

computada em dobro no caso de contribuinte que possua dependente com 

diagnóstico de doença rara.” (NR)  

“Art.16..............................................................................................................  

Parágrafo único.................................................................................................  

III – contribuintes que possuam dependente com diagnóstico de doença rara; 

IV – demais contribuintes. ” (NR) 

O teor da Proposta é, sem sombra de dúvidas, extremamente meritório. Tão 

meritório que a AMB entende que, em respeito aos valores e princípios consagrados na 

Constituição Federal, sobretudo a dignidade da pessoa humana; a isonomia; e mesmo a 

especial proteção às pessoas com deficiência, não se deve restringir o escopo do Projeto a 

dependentes diagnosticados com doenças raras. 

 

II. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Pelo que se depreende, a referida Proposta tem como objetivo diminuir o sacrifício 

dos contribuintes cujos dependentes sejam acometidos por doenças dessa natureza, 

aliviando-lhes os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. 

Ocorre, entretanto, que famílias de pacientes acometidos por outras doenças 

além das consideradas “raras” também sofrem os mesmos pesares do ponto de vista 

financeiro — quando não mais. Se o objetivo da Proposta é aumentar, a partir da isenção, a 

capacidade financeira das famílias que se enquadram nessa situação, justifica-se que a medida 

se estenda aos núcleos familiares que possuam dependentes com deficiência.  

Nesses casos, os dependentes manifestam quadros de saúde que envolvem 

necessidades especiais, por vezes tendo comprometido o seu desenvolvimento e a sua 

autonomia para executar as atividades diárias mais elementares. É certo que dependentes 

acometidos por esses quadros demandam acompanhamento especializado e, muitas vezes, 

tratamentos medicamentosos continuados — o que envolve custos elevadíssimos.   

 

Da mesma maneira que pacientes portadores de doenças raras em muitos casos 

não conseguem se beneficiar do Sistema Único de Saúde, pacientes com necessidades 



 

 

especiais também têm de suportar os custos de tratamentos particulares — os quais, frise-se, 

muitas vezes são indispensáveis à própria sobrevivência desses indivíduos.  

Portanto, à luz do princípio da isonomia, o contribuinte cujo dependente seja 

portador de doença rara e aquele cujo dependente possua deficiência carecem de receber o 

mesmo tratamento do ponto de vista da arrecadação, por suportarem sacrifício financeiro 

similar. Há de se invocar, nessa toada, a máxima da isonomia: tratar os iguais de forma igual 

e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades.  

A toda evidência, o princípio da isonomia é sobremaneira relevante no contexto 

daqueles cuja autonomia é comprometida em virtude de manifestarem quadro sensível de 

saúde. O legislador infraconstitucional na edição da Lei Complementar n.º 13.146/2015, que 

institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, invoca referido princípio a todo 

momento, além de impor obrigações a serem observadas por toda a sociedade em matéria 

de pessoas com deficiência. Conforme o art. 1º da Lei Complementar, a norma destina-se a 

“assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”.  

A intenção da norma caminha no sentido de promover melhores condições 

jurídicas às pessoas com deficiência, em vista da vulnerabilidade associada ao seu quadro de 

saúde. Assim, dada a distinção que na prática enfrentam, impõe-se, como medida 

compensatória, um tratamento legal privilegiado em diversos aspectos2. Nessa mesma 

direção, o art. 4º disciplina que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas — o que demarca o dever do Estado de garantir 

condições para tanto.  

Veja-se que, na prática, pessoas com doenças raras e aquelas que têm 

necessidades especiais acabam por enfrentar dificuldades muito similares, que decorrem do 

estado de vulnerabilidade com o qual convivem. Não se pode olvidar, ademais, que o ganho 

financeiro que a família auferir com o benefício pretendido no Projeto em análise, seja em 

relação a pacientes com doenças raras, seja em relação a pacientes deficientes, propiciará 

maior condição de dignidade e equilíbrio socioemocional ao ambiente familiar como um todo.  

A proposta vertida no Projeto de Lei em análise, qual seja, a de aliviar 

financeiramente famílias de pacientes que têm de suportar altos custos com tratamentos 

médicos, é uma medida intimamente associada ao direito à vida, à dignidade e mesmo à 

inclusão desses indivíduos na sociedade. Por essa razão, entende-se necessária a ampliação 

                                                           
2 A título de exemplo, o artigo 9º traz uma série de hipóteses em que a pessoa com deficiência tem direito a 
receber atendimento prioritário, como para proteção e socorro (inciso I) e mesmo para o recebimento de 
restituição de imposto de renda (inciso VI).  



 

 

do escopo do Projeto, para que alcance outros pacientes que, por se enquadrarem em 

situação fática similar, merecem tratamento jurídico semelhante.  

Não se pode perder de vista que normas jurídicas nascem para pacificar o tecido 

social, jamais para permitir, muito menos proporcionar, situações anti-isonômicas. Aumentar 

o escopo do Projeto não só valoriza a isonomia (art. 5.º, caput da Constituição), como também 

prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição) e a especial 

proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência (arts. 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, 

VIII, 40, §4º, I, 100, §2º, 201, §1º e 203, IV), sedimentada pela Convenção Sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro com 

status de norma constitucional (de acordo com o rito do art. 5º, §3º, da Constituição).  

No mais, demarque-se que o texto constitucional veda a instituição de tratamento 

desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:  
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos; 

Portanto, considerando que os contribuintes que possuem dependentes com 

deficiência estão na mesma condição e enfrentam as mesmas dificuldades dos contribuintes 

que possuem dependentes com doença rara, mostra-se forçoso reconhecer a essas duas 

categorias de contribuintes um tratamento igualitário em termos fiscais — tudo em respeito 

ao postulado da isonomia. 

 Por fim, cumpre destacar que não existem óbices de natureza orçamentária e 

financeira. Trata-se de uma renúncia fiscal que não impactará sensivelmente o orçamento da 

União. De todo modo, não se pode opor argumentos de caráter meramente econômico com 

fins de obstaculizar a realização do princípio da isonomia e dos direitos constitucionais das 

pessoas com deficiência. Rememore-se que o art. 23, inciso II, da Carta da República é 

expresso ao impor a todos os entes federativos a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas que possuem necessidades especiais. 

 

IV. PREFERÊNCIA NA RESTITUIÇÃO 

Embora o § 5º do art. 35 da Lei n.º 9.250/1995 estabeleça a preferência na 

restituição do imposto de renda para pessoas com deficiência ou pessoas que tenham 

dependentes nessa condição, existe uma certa incongruência com o disposto no art. 16, 



 

 

parágrafo único, da mesma Lei. De acordo com esse dispositivo, há uma ordem de prioridade 

na restituição que não contempla as pessoas com deficiência, nem as pessoas que tenham 

dependente nessa condição. Segue, por oportuno, o referido dispositivo: 

Art. 16. O valor da restituição do imposto de renda da pessoa física, apurado 

em declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para 

títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data 

prevista para a entrega da declaração de rendimentos até o mês anterior ao 

da liberação da restituição e de 1% no mês em que o recurso for colocado no 

banco à disposição do contribuinte. 

Parágrafo único. Será obedecida a seguinte ordem de prioridade para 

recebimento da restituição do imposto de renda: 

I –  idosos, nos termos definidos pelo inciso IX do § 1o do art. 3o da Lei 

no 10.741, de 1o de outubro de 2003; 

II – contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; 

III – demais contribuintes. 

Diante disso, a fim de evitar dificuldades interpretativas e prejuízos a direito das 

pessoas com deficiência, revela-se fundamental que o inciso III do parágrafo único do art. 16 

proposto pelo Projeto contemple, de forma expressa, as pessoas com deficiência e os 

contribuintes que possuem como dependentes pessoas nessa condição. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, considerando que enrijecer e restringir o escopo da Proposta 

não parece ser opção consentânea ao arcabouço jurídico vigente, a AMB sugere sua 

ampliação, abarcando nos benefícios previstos, além daqueles contribuintes que possuam 

dependentes com diagnóstico de doença rara, aqueles contribuintes cujos dependentes 

estejam enquadrados no Art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Sendo o que havia para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários, renovando os protestos de estima e consideração. 

Brasília, 05 de agosto de 2020. 

 

Renata Gil de Alcantara Videira 

Presidente 


