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TNSTTTUT O DrA ESTADUAL DO(A)

ADVOGADO(A) TRTBUTARTSTA NO

ESTADO DO AMAZONAS E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

ART. 1 o F|CA |NST|TUÍDO O "DlA DO (A) ADVOGADO (A) TR|BUTAR|STA",

A SER COMEMORADO ANUALMENTE NO DIA 25 DE MAIO.

ART. 20 O "DtA DO (A) ADVOGADO (A) TR|BUTAR|STA", PASSA A

INTEGRAR COMO DATA COMEMORATIVA NO CALENDARIO OFICIAL DO

ESTADO DO AMAZONAS.

ART. 30 ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS, 12DE MARÇO DE

SERAFIM CORREA

DEPUTADO
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JUSTFICATIVA

A data escolhida, o dia 25 de maio, está diretamente relacionada ao

papel desenvolvido pelo advogado (a) tributarista (a), pois comemora o Dia

Nacional do Respeito ao Contribuinte, instituída em por meio da Lei Federal no

12.325, de 15 de setembro de 2010, a data visa promover a conscientizaçâo da

população sobre a importância do respeito ao contribuinte, ou seja, a

responsabilidade de cumprir com todos os deveres fiscais, assim como

esclarecer sobre os direitos dos contribuintes.

Sabe-se que o Brasil é um dos campeões em burocracia e da

carga tributária avassaladora, é de suma importância que as empresas e/ou

contribuintes tenham o auxílio de um (a) advogado (a) tributarista (a), tendo em

vista que o papel do advogado tributarista é criar um planejamento tributário

estratégico para maximizar o lucro com a diminuição do pagamento de

impostos, além de garantir o funcionamento das empresas dentro da

legalidade.

Ademais, o(a) advogado (a) tributarista (a) conhecedor (a) dos

posicionamentos do fisco, dos órgãos julgadores nos âmbitos administrativo e

judicial, sobretudo dos tribunais como instâncias superiores do judiciário para

que a estratégia traçada seja passada com mais segurança e,

consequentemente auxilie no desenvolvimento interno e externo do país.

lnsta salientar que, além de evitar que o empresário pague

tributos indevidos, um bom planejamento também elimina ou reduz

consideravelmente o pagamento de multas decorrentes de erros na entrega

das declarações e cumprimento das obrigações acessórias em geral e

igualmente reduz os riscos de eventuais passivos tributários futuros.

Ao realizar profunda pesquisa no campo legislativo, não fo

encontrado no âmbito nacional, estadual ou municipal qualquer propo
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semelhante de valorizaçâo à classe que diariamente realiza e desenvolve um

trabalho de extrema importância para o desenvolvimento nacional e

internacional.

Pelo exposto, diante da imporlância da matéria e valorizaçâo

da classe, venho requerer apoio dos ilustres membros desta Casa pa"a

aprovação do presente projeto de Lei.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, EM MANAUS 26DE MARÇO D82019.

CORRÊA

Deputado Estadual - PSB

Av. Mórlo Yplrongo Montelro (ontlgo Reclfe) - n" 3.950,
Ed. José de Jesus Llns de Albuquerque,

Pqrque Dez - Monous - Amozonos
cEP 69.O50-O30


