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PRIMEIRA PARTE
Isenção de Imposto de Renda

Introdução

É

notório o sofrimento causado por determinadas doenças, por isso a legislação

costuma prever alguns benefícios para aqueles que delas padecem.
Ao contrário do que se pode imaginar,
não se trata de um privilégio desmerecido ou
arbitrário, e sim de um desdobramento do
inciso I do artigo 3º da Constituição Federal,
que prevê como um dos fundamentos da
República Brasileira a construção de uma
sociedade solidária. Algumas das garantias
são: aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, filas e atendimentos preferenciais,
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vagas especiais em estacionamentos, reserva de vagas em conPRIMEIRA PARTE

cursos, isenção de vários impostos, entre outras.
Neste livro, o tema é um direito ainda pouco buscado, e
isso, em parte, por causa de um trabalho de desinformação feito
pela própria Receita Federal: a isenção do Imposto de Renda
para as pessoas com determinadas doenças.
O escopo é ser essencialmente prático a fim de que efetivamente ajude as pessoas a conseguirem esse direito. Na
primeira parte, há considerações acerca das doenças que outorgam o direito ao benefício isencional. Já na segunda e terceira
partes, estão modelos de petições e decisões sobre o tema,
respectivamente.
Anseio que este livro seja acessível e útil para todos, especialmente para os próprios contribuintes.
Boa leitura!
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Capítulo 1
SOBRE O IMPOSTO DE RENDA

O

Imposto de Renda está presente em
grande parte das nações do mundo oci-

dental e, no Brasil, é previsto no item III do
artigo 153 da Constituição Federal e disciplinado pela Lei nº 7.713/88, que no artigo 6º

prevê vários casos de isenção e no inciso XIV
descreve especificamente as doenças que podem justificar o direito.
Segundo material elaborado pela Receita
Federal (História do Imposto de Renda no Brasil –
um enfoque da pessoa física)1, em nosso país as

1. Disponível em: <https://www.ibet.com.br/wp-content/

uploads/2016/05/Imp.-Renda.pdf>. Acesso em: 9.6.2020.

15

PRIMEIRA PARTE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

tentativas iniciais de sua implementação remontam a 1843,
PRIMEIRA PARTE

mas se pode dizer que o Imposto de Renda moderno, isto é,
como conhecido hoje em dia, iniciou-se em 1922, com a Lei
Orçamentária nº 4.625. Já a primeira disposição legal a tratar
de isenção para pessoas com doenças foi o artigo 13, da Lei
nº 154, de 25.11.1947, que alterou o Decreto-Lei nº 5.844/43
e previu seis hipóteses, uma relação enxuta se comparada com
as dezesseis previstas atualmente na Lei nº 7.713/88.
Lei nº 154/47 – Art. 13. Ficam isentas da tributação do
impôsto de renda as importâncias relativas aos proventos de aposentadoria ou reforma, quando motivada por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, lepra ou paralisia.

Após a Lei nº 154/47 e antes da atual Lei nº 7.713/88, existiram outras normas tratando do tema deste livro, com a peculiaridade de que, no tocante ao rol de doenças, remetiam-se às leis
que cuidavam da aposentadoria do servidor público estatutário.
Vale destacar ainda que o inciso XIV, do artigo 6º, da atual
Lei nº 7.713/88, ao longo dos anos sofreu alterações pelas Leis
nºs. 8.541/92, 9.250/95 e 11.052/04, essa última responsável
pela presente redação do dispositivo em comento.
Quanto ao “fundamento ético” dessas isenções, é uma vantagem em total sintonia não apenas com o objetivo de construção
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de uma sociedade solidária (inciso I, art. 3º, CF) como tam(inciso III, art. 1º, CF), da capacidade contributiva (§ 1º, art.
145, CF) e, em análise mais profunda, com o princípio da isonomia (caput do art. 5º, CF), ao tratar diferentemente pessoas
em condições desiguais.
No Brasil, desde 1979, o Imposto de Renda é o tributo que
gera a maior arrecadação para o Governo Federal e pelo fato
de ser desvinculado, assume importância ainda maior, pois
permite que o valor arrecadado seja utilizado para quaisquer
fins, tais como educação, saúde, segurança, pessoal, infraestrutura, entre outros.
Apesar da reclamação de que o Imposto de Renda no Brasil
é muito alto, a verdade é que ele não está entre os mais elevados
do mundo. Existem alíquotas de 58,95%, 55,40%, 52%, 50%,
49,2%, 48%, em países como Aruba, Dinamarca, Países Baixos,
Áustria, Bélgica, Japão, Reino Unido, Finlândia e outros.
Contudo, o problema está no retorno recebido por meio
de investimentos do Governo. Por aqui, além de abrir mão de
considerável parte da renda, ainda se é enormemente tributado com a grande quantidade de impostos que incidem principalmente sobre o consumo e, para piorar a situação, também
se paga por bens e serviços que são obrigações constitucionais
do Estado.
(continua…)
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bém com o princípio da preservação da dignidade humana

SEGUNDA PARTE
Modelos de Petições

AO JUÍZO DA
DA COMARCA DE

VARA DA FAZENDA PÚBLICA
, ESTADO DE

, brasileira, casada, professora, portadora
do RG nº
, inscrita no CPF sob o nº
,
residente na Rua
, nº
,
CEP
, por meio de seus advogados devidamente
constituídos, vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente

AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

em face do ESTADO DE
, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº
, com sede
em
, na
, nº ,
, CEP
,
pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos; e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº
, com sede em
, na
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TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA
(Fundamento disposto no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil
c/c art. 6 º , inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988)
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Rua
, nº ,
, CEP
fato e de direito a seguir expostas.

, pelas razões de

I – DOS FATOS

SEGUNDA PARTE

A Autora, atualmente com
anos de idade, é servidora
pública aposentada do Estado de
desde
,
conforme cópia do DOE anexa.
Durante 30 anos dedicou-se à função de Professora da
Rede Estadual de Ensino, enfrentando o dia a dia desgastante
e estressante de uma escola, isso porque lidava com dezenas de
alunos, com diferentes características e comportamentos.
Os sintomas das enfermidades mentais começaram a aparee, desde então, tiveram enorme agravamento.
cer em
Faz uso constante de medicamentos, quais sejam fluoxetina,
paroxetina, amitriptilina, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram,
escitalopram, rivotril, entre outros.
Por conta disso, passou a apresentar diversos transtornos
psiquiátricos, sendo diagnosticada com as seguintes patologias:
 EPISÓDIOS DEPRESSIVOS – CID F32;
 EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS
PSICÓTICOS – CID F32.2;
 TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE,
EPISÓDIO ATUAL GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS – CID F33. 2;
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 TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE
SEM ESPECIFICAÇÃO – CID F33.9;
 DISTIMIA – CID F34.1;
 TRANSTORNO DE PÂNICO (ANSIEDADE PAROXÍSTICA EPISÓDICA) – CID F41.0;
 ANSIEDADE GENERALIZADA – CID F41.1;
 TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO – CID F41.2;

Em razão disso, a Autora diversas vezes foi afastada de suas
funções de magistério, assim como indicam as licenças médicas
confeccionadas pela junta médica e anexadas a esta inicial.
Já enferma por conta de suas atividades como Professora, a
Autora acabou requerendo sua passagem para a inatividade,
sendo que sua aposentadoria voluntária foi concedida e publi, de
, divulgada
cada por meio da Portaria nº
no DOE em
.
Assim sendo, considerando que a Autora é servidora
aposentada e portadora de MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS, eis que apresenta diversas enfermidades psiquiátricas
por conta de mais de três décadas atuando como Professora
da Rede Pública, a Requerente faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei
nº 7.713/1988.
(continua…)
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 TRANSTORNOS DE ADAPTAÇÃO – CID F43.2.
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EMENTAS SELECIONADAS –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmulas
O contribuinte faz jus à concessão ou à
manutenção da isenção do Imposto de Renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem
da recidiva da enfermidade.
(Súmula 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.)
COMENTÁRIO:

O entendimento cristalizado

nesta súmula é bastante aplicado nas questões envolvendo neoplasia maligna, mas, como abordado no texto, o fundamento também
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pode ser usado para situações que causam semelhante sofrimento,
como as hipóteses da nefropatia (quando há transplante renal),
hanseníase e outras.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial
para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
(Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017,
DJe 20/11/2017.)
COMENTÁRIO:

Essa súmula prestigia o princípio do livre con-

vencimento motivado do juiz e também o livre acesso ao Poder
Judiciário. A Administração Pública criou uma “obrigação administrativa” de que é obrigatória a apresentação de “laudo oficial”,

TERCEIRA PARTE

porém essa exigência não consta na lei que rege a matéria.

Acórdãos
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRPF.
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. LAUDO PERICIAL.
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SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. AGRAVOS INTERNOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso
de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no
art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos
dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas.
2. Agravos Internos do ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovidos.
(AgInt no AREsp 1052385/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. REVALORAÇÃO
(continua…)
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25/11/2019, DJe 28/11/2019.)

