SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 256, DE 2013

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
permitir que sejam deduzidas da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) as
despesas com acessórios e adaptações especiais para
serem instalados em veículo automotor para transporte
de pessoas com deficiência.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 8º ................................................................
..............................................................................
II – ........................................................................
..............................................................................
i) os valores referentes à aquisição, durante o ano-calendário, dos
seguintes acessórios e adaptações especiais para serem instalados em
veículo automotor destinado ao uso de pessoa portadora de
deficiência:
1. plataforma de elevação para cadeira de rodas, manual, eletrohidráulica ou eletromecânica, especialmente desenhada e fabricada
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para uso por pessoa portadora de deficiência, suas partes e
acessórios;
2. elevadores do tipo “lift”;
3. rampa para cadeira de rodas, suas partes e acessórios;
4. guincho para transportar cadeira de rodas, suas partes e
acessórios;
5. bancos móveis;
6. equipamentos necessários para serem instalados em veículo
automotor destinados à adaptação para pessoa portadora de
deficiência física impossibilitada de dirigir veículo convencional.
................................................................................
§ 5º As deduções de que tratam as alíneas i e j do inciso II do
caput deste artigo aplica-se na hipótese de aquisição:
I - por pessoas portadoras de deficiência física ou mental, severa
ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu
representante legal;
II - por aqueles que comprovadamente adquiram as partes, os
acessórios e os equipamentos e os doem para os deficientes, na forma
regulamentada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 6º Para a concessão do benefício é considerada também
pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração
completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.”
(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao de
sua publicação oficial.
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JUSTIFICAÇÃO
O elevado preço dos equipamentos e das adaptações para veículos que
transportam pessoas com deficiência retira parcela considerável do rendimento dos
trabalhadores. Para minimizar esse impacto, este projeto visa a reduzir os encargos
tributários sobre essas aquisições.
Infelizmente, os transportes públicos coletivos – pouquíssimos são
adaptados – não conseguem suprir as necessidades e as demandas dos deficientes, de
modo que para assegurar o direito constitucional da livre locomoção é necessária a
aquisição de veículos adaptados. No entanto, em virtude do elevado preço, há um
comprometimento da parcela da renda dos contribuintes com a aquisição dos
equipamentos. Não é justo, assim, que paguem o imposto sobre uma renda que, de fato,
lhes foi subtraída, em função da necessidade da despesa.
Por exemplo, os acessórios e as adaptações especiais para serem
instalados em veículo automotor destinado ao uso de pessoa portadora de deficiência
física possuem elevado preço de mercado. A adaptação de veículo com rampa elevatória
automatizada custa acima de R$ 28.000,00. Caso o contribuinte adquira um desses
equipamentos, não só o seu rendimento disponível será reduzido, mas também terá que
recolher o Imposto sobre a Renda, pois essas despesas não são dedutíveis.
Como vivemos em um Estado Social, cabe ao ente público atuar para igualar
situações desiguais. As pessoas com deficiência devem receber ações e serviços estatais
para amenizar as dificuldades que são obrigadas a enfrentar, de maneira a promover sua
inserção social. Por isso, a redução dos encargos tributários é uma das opções viáveis
para favorecer a parcela mais necessitada da população.
A proposição inova o ordenamento ao permitir que sejam dedutíveis da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda os gastos com equipamentos necessários à
locomoção das pessoas deficientes, incluindo as adaptações necessárias para veículos.
Para ampliar a efetividade do benefício aos mais necessitados, que não possuem
rendimentos, o projeto permite a dedução do IRPF pelas pessoas que doem os
equipamentos aos deficientes.
É imprescindível e urgente a redução dos tributos para que os direitos dos
portadores de deficiência possam ser usufruídos em sua plenitude. A possibilidade da
dedução da base de cálculo do IRPF é o simples reconhecimento da necessidade da
despesa, em função de o Estado não fornecer transporte público condizente. Ou
alteramos o quadro legislativo atual para favorecer a aquisição de equipamentos que
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facilitam o transporte dos deficientes, ou pactuamos com a continuidade do quadro de
desigualdade e injustiça hoje reinante.
Convicto da relevância da presente iniciativa, esperamos a acolhida do
projeto pelos ilustres Pares.
Sala das Sessões,

Senador CASILDO MALDANER

LEGISLAÇÃO CITADA
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 I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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 efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1º, 2º e 3º graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
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contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais);
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação dada pela Lei nº 10.451, de
10.5.2002) (Vide
Medida
Provisória
nº
232,
2004)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.198,00 (dois
mil, cento e noventa e oito reais), relativamente: (Redação dada pela Lei nº 11.119, de
2005) (Vide
Medida
Provisória
nº
280,
de
2006)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$
2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos),
relativamente: (Redação dada pela Lei nº 11.311, de 2006) (Produção de efeito) (Vide
Medida
nº
340,
de
2006).
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; (Incluído pela
Lei
nº
11.119,
de
2005) (Vide
Medida
nº
340,
de
2006).
2. ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 11.119, de 2005) (Vide Medida nº
340,
de
2006).
3. ao ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.119, de 2005) (Vide Medida nº 340, de
2006).
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pósgraduação (mestrado, doutorado e especialização); (Incluído pela Lei nº 11.119, de
2005) (Vide
Medida
nº
340,
de
2006).
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o
tecnológico; (Incluído pela Lei nº 11.119, de 2005)
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: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
(Vide Medida Provisória nº
2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis
centavos) para o ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de
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; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de
2007)
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3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos)
para o ano-calendário de 2009; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) a
partir do ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)
5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 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; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o anocalendário de 2012; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Produção de
efeitos
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Produção
de efeitos
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) a
partir do ano-calendário de 2014; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o anocalendário de 2012; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) a
partir do ano-calendário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente;
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por
dependente; (Redação dada pela Lei nº 10.451, de 10.5.2002)
c) à quantia de R$ 1.404,00 (mil, quatrocentos e quatro reais) por
dependente; (Redação dada pela Lei nº 11.119, de 2005)
(Vide Medida Provisória nº
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280,
de
2006)
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois
centavos) por dependente; (Redação dada pela Lei nº 11.311, de 2006)
(Produção
de
efeito)
(Vide
Medida
nº
340,
de
2006).
1. (Vide
Medida
nº
340,
de
2006).
2. (Vide
Medida
nº
340,
de
2006).
3. (Vide
Medida
nº
340,
de
2006).
4. (Vide Medida nº 340, de 2006).
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)
para o ano-calendário de 2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos) para o ano-calendário de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos) para o anocalendário de 2009; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) a partir do
ano-calendário de 2010; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) para o anocalendário de 2010; (Redação dada pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Produção
de efeitos
5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
para o ano-calendário de 2012; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Produção
de efeitos
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
a partir do ano-calendário de 2014; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) para o anocalendário de 2010; (Redação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)
5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
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6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
para o ano-calendário de 2012; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
a partir do ano-calendário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
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 ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
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; (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
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).

(Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

i) às contribuições para as entidades de previdência complementar de que trata a Lei
nº 12.618, de 30 de abril de 2012.
(Incluído pela Lei nº 12.832, de 2013)
(Produção
de efeito)
§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
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.
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§ 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 entidades 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 ou de acordo homologado
judicialmente, 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 deste artigo.
§ 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. (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
§ 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos
Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
Publicado no DSF, de 27/06/2013.
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