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RESUMO 

A partir de uma análise sobre o conteúdo normativo do art. 6º inciso XIV da Lei n. 

7713/1988 onde é concedida a isenção de imposto de renda para pessoas 

acometidas de doenças graves, que já estejam aposentadas, bem como o 

entendimento jurisprudencial a respeito, que a cada dia vem se formando uma 

jurisprudência divergente, e uma doutrina voltada para a ampliação deste direito, a 

aqueles que sofrem o acometimento de doenças graves, mas que ainda trabalham.  

A taxatividade do rol de doenças, cumuladas apenas sobre rendimentos provindos 

de aposentadoria, sob a justificativa de aliviar ou dar melhores condições de vida a 

pessoa para enfrentar momentos difíceis diante de tal acometimento, fere o princípio 

da isonomia, em relação às pessoas que ainda laboram e que também são 

acometidas de doenças graves, contidas no rol da lei.  

Tendo em vista o grau de vulnerabilidade e o elevado custo anual de tratamento 

médico, que certamente será ainda mais oneroso com a atual recessão econômica, 

então será colocando nas mãos do magistrado, que decidirá segundo seu livre 

convencimento. 

Palavras-chave: Taxatividade do rol de doenças. Princípio da isonomia. Isenção do 

imposto de renda. 

 



 

ABSTRACT 

From an analysis on the prescriptive content of the Article 6º subsection XIV of the 

law n. 7713/1988 where is it granted to the income tax exemption for persons 

attacked of serious diseases, which are already retired, as well as the understanding 

jurisprudential in respect, which to each day comes forming a divergent 

jurisprudence, and a doctrine turned to the enlargement of this right, to those who 

suffer the attack of serious diseases, but who still work.  

The categorical of the roll of diseases, cumulates only on profits come from 

retirement, under the justification of relieving or giving better conditions to person to 

face difficult moments before such an attack, injures the beginning of the equality, 

regarding the persons who still labor and who also are attacked of serious diseases 

contained in the roll of the law.  

Having in mind the degree of vulnerability and the elevated annual cost of a medical 

treatment, which certainly will be still more onerous with the current economic 

recession, then it will be putting in the hands of the magistrate, who will decide 

according to his free conviction. 

Key word: Categorical of the roll of diseases. Beginning of the equality. Exemption of 

the income tax. 
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1 INTRODUÇÃO 

As questões tributárias no Brasil sempre questionadas nos tribunais talvez 

encontrem justificativa pela velocidade de se instituir impostos bem como a sua 

grande diversidade, quantidade e aplicação de cada um deles, também pelo 

posicionamento do Poder Judiciário que se faz indeciso em alguns posicionamentos 

jurisprudenciais. 

Como interlocutor o Direito Tributário, o conjunto de normas e princípios 

jurídicos, que regulam as relações entre o ente público de um lado, e o contribuinte 

de outro. Em suas especificações auxiliar nas aplicações corretas de direitos e 

deveres tributários do indivíduo. 

A composição das despesas, que em muitos casos é diferente de acordo com 

as classes de rendimento, de certo que estabelecer qual é essa capacidade constitui 

tarefa complexa, sendo necessário o estudo de muitos temas. Levando em 

consideração estes variados perfis é uma forma de atender ao princípio da 

capacidade contributiva, isto é, o tributo deve ser cobrado dentro das possibilidades 

de pagamento do contribuinte, tendo em vista suas necessidades fundamentais. 

As isenções tributárias também são um retrato desta dinâmica, alvo de ações 

e recursos, que visam alcançar normas concretas de razoável interlocução. Embora 

tenhamos o Superior Tribunal de Justiça como guardião da legislação 

infraconstitucional, nos deparamos com outras instâncias, julgando demanda 

divergindo de sua jurisprudência. 

Para melhor absorção e posteriormente explicação, o método de pesquisa 

bibliográfica é aplicado no mesmo, onde se encontra de fato uma série de eventos e 

fenômenos mais amplos do que aqueles que seriam levantados por meio de outros 

métodos. 

Tendo como objetivo demonstrar melhor entendimento e desenvolvimento 

doutrinário e jurisprudencial, que almeja alcançar um resultado mais abrangente, 

modificando a taxatividade do inciso XIV, do art. 6º da Lei n. 7713/1988, tornando-o 

passível de interpretação mais extensiva ou exemplificativa. 



11 

 

É imprescindível ressaltar que a Lei protege exclusivamente os beneficiários 

de aposentadoria ou pensão por morte. Logo, a remuneração recebida do 

empregador não tem cobertura de isenção, o que será defendido neste trabalho. Se 

a pessoa é aposentada e, mesmo assim, continua na condição também de 

assalariada só serão isentos do Imposto de Renda o valor da aposentadoria, sem 

extensão ao salário. 

Ter uma lei que ajuda os portadores de enfermidades graves a usufruir uma 

aposentadoria digna, sem obrigação de contribuir com o imposto que é devido a 

todos os que auferem renda, mas que é inviável a aplicação a trabalhadores ativos, 

fere o princípio da isonomia, em relação às pessoas que ainda laboram e que 

também são acometidas de doenças graves. 

Pode-se correlacionar tal norma, com outras normas constitucionais, como 

direito à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana dando, para dar margem ao 

trabalhador ativo de receber a isenção de imposto de renda tal como os 

aposentados já amparados. A Justiça já compreende que existe espaço para 

alargamento do instituto para os contribuintes ativos, dando maior abertura ao 

aperfeiçoamento das normas que concedem isenções. 
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2 O DIREITO TRIBUTÁRIO 

A princípio é de inteira validade relembrar o conceito de Direito, o qual 

Meirelles (2008, p. 35) define: 

 

O Direito, objetivamente considerado, é o conjunto de regras de 
conduta coativamente impostas pelo Estado. Na clássica 
conceituação de Jhering, é o complexo das condições existenciais da 
sociedade, asseguradas pelo Poder Público. Em última análise, o 
Direito se traduz em princípios de conduta social, tendentes a 
realizar a justiça. 

 

Já denominado Direito Tributário é o conjunto de normas e princípios 

jurídicos, que regulam as relações entre o ente público de um lado, e o contribuinte 

de outro. Sendo assim, para uma melhor interação, é necessário regulamentar a 

extração de recursos materiais, para que haja cobrança de tributos e a mesma 

represente a principal fonte das receitas públicas, que se destinam a cumprir os 

objetivos fundamentais do Estado com relação ao contribuinte.  

Machado (2006, p. 49-50) define como conceito de Direito Tributário: “ramo 

do direito que se ocupa das relações entre fisco e as pessoas sujeitas a imposições 

tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão 

contra abusos deste poder”. 

Já para Baleeiro (2015, p. 5), direito tributário é aquele que: “regula 

precipuamente as relações entre o Fisco, como sujeito ativo, e o contribuinte, ou 

terceiros como sujeitos passivos”. 

Diante dessa preponderância do interesse coletivo, pode-se afirmar que o 

Direito Tributário está classificado como ramo do direito público. 

O Direito Tributário é aquele que regula as relações jurídicas entre o Fisco, 

posicionado como sujeito ativo, e os contribuintes ou terceiros, que se posicionam 

como sujeito passivo nas relações tributárias. Na verdade, para se sustentar e 

prover aos cidadãos todas as suas necessidades básicas, o Estado precisa de 

mecanismo para captar recursos materiais. Nesse momento, a cobrança de tributos, 
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apresenta-se como uma das principais fontes das receitas públicas, que se destinam 

a cumprir os objetivos fundamentais do Estado. 

2.1 Tributo 

O Código Tributário Nacional, na Lei n. 5172 no art. 3º diz:  

 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em Lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

 

É correto afirmar que tributo é prestação pecuniária, compulsória, instituída 

por meio de Lei, não configura multa e é cobrada mediante lançamento. 

Prestação pecuniária significa que o pagamento do tributo deve ser efetuado 

em dinheiro ou moeda corrente. No entanto, tem-se admitido em caráter 

excepcional, o pagamento de tributos à fazenda pública em imóveis, como a dação 

em pagamento, por exemplo. 

Prestação compulsória significa dizer que o tributo não é facultativo ou 

voluntário, ao contrário disso é obrigatório ao contribuinte. Logo, percebe-se que a 

prestação pecuniária é dotada de compulsoriedade, não sendo permitida a 

autonomia da vontade da parte passiva na relação tributária. 

Pelo fato do Direito Tributário ser ramo do direito público, logo o interesse 

público é superior ao interesse particular, por isso, permite-se a imposição unilateral 

da obrigação, mesmo que não haja consentimento do obrigado. 

Em decorrência, o pagamento do tributo não é uma opção do contribuinte, 

pois devida à sua natureza compulsória, o pagamento torna-se obrigatório. 

A prestação do tributo deve ser instituída por meio de Lei, logo, nos 

remetemos ao princípio da legalidade. Na verdade, a Lei cria a hipótese de 

incidência tributária, e, quando ocorre o fato previsto na hipótese descrita pela Lei, 

nasce a obrigação tributária, ou seja, a obrigação de prestar o tributo. 

Ainda, na definição de tributo, há que a prestação deve ser cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. Nesse momento o Código Tributário 
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Nacional está dizendo que a prestação deverá ser cobrada por lançamento, que 

seria a quantificação e a qualificação da obrigação tributária em um documento. 

O lançamento deve ser ato vinculado, logo, não se permite a 

discricionariedade da administração no momento do lançamento. 

Portanto, lançamento é regulado ou regrado por Lei, sendo defeso ao 

administrador tributário, ao exigir os tributos do contribuinte, utilizar-se de critérios de 

oportunidade ou conveniência (discricionariedade). 

2.2 Limitações ao poder de tributar 

A Constituição Federal de 1988, visando à proteção do contribuinte, impõe 

limites ao poder de tributar. Trazidos nos arts. 150, 151 e 152 os princípios 

tributários são limitadores ao poder de tributar. 

Como ensina Machado (2006, p. 50), “o Direito Tributário, existe para 

delimitar o poder de tributar, transformando a relação tributária, que antigamente foi 

uma relação simplesmente de poder, em relação jurídica”. 

Na verdade, o poder de tributar não é absoluto, pois encontram princípios que 

visam refrear o exercício arbitrário da tributação. 

2.2.1 Princípio da legalidade tributária 

O princípio da legalidade tributária, previsto no inciso I do art. 150 da Carta  

Magna, proclama ser vedada a exigência ou aumento de tributos sem que seja 

estabelecido por lei. 

Porém, o mesmo não abrange apenas a ideia de cobrança do tributo, deve 

ser autorizada pelo Poder Legislativo, mas, além disso, a Lei que autoriza que a 

cobrança do tributo, deverá trazer todos os aspectos que são relevantes, afim de 

que, possa ser identificado quem irá contribuir, quanto, a quem será pago etc. 

Neste sentido, Amaro (2010, p. 112) ensina o seguinte: 

 

A Lei deve esgotar, como preceito geral e abstrato, os dados 
necessários à identificação do fato gerador da obrigação tributária e 
à quantificação do tributo, sem que restem à autoridade poderes 
para, discricionariamente, determinar se “A” irá ou não pagar tributo, 
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em face de determinada situação. Os critérios que definirão se “A” 
deve ou não contribuir, ou que montante estará obrigado a recolher, 
devem figurar na lei, e não no juízo de conveniência ou oportunidade 
do administrador público. 

Assim, o princípio da legalidade tributária, impõe não apenas a previsão legal 

para cobrança de tributos, pois, além disso, a Lei deverá trazer todas as informações 

necessárias, que sejam pertinentes ao fato gerador, quantificação do tributo, quem 

será o contribuinte, qual a forma de arrecadação, a quem deverá ser pago etc. 

2.2.2 Princípio da isonomia ou igualdade tributária  

O princípio da isonomia ou igualdade tributária está previsto no art. 150, II da 

Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento tributário diferenciado aos 

contribuintes que se encontrem na mesma situação. Na verdade, o princípio em 

estudo, busca defender os contribuintes contra a arbitrariedade do Estado, proibindo 

que seja instituído tratamento desigual entre cidadãos que estejam no mesmo plano 

de equivalência. 

O professor Amaro (2010, p. 135) ensina que o princípio da isonomia 

tributária, implica que: 

 

Diante da Lei “x”, toda e qualquer pessoa que se enquadre na 
hipótese legalmente descrita ficará sujeita ao mandamento legal. 
Não há pessoas “diferentes” que possam, sob tal pretexto, escapar 
do comando legal, ou ser dele excluídas. 

 

2.3 Impostos 

O imposto figura-se como uma das espécies tributárias, previsto na norma 

constitucional, no art. 145, conforme descrito abaixo: 

 

Art. 145: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
I – Impostos; 
II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III – contribuição de melhoria, decorrentes de obras públicas. 
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O Código Tributário Nacional traz o imposto em seu art. 5º, que assim 

descreve: “Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria”. 

A definição de imposto está amparada pelo art. 16 do Código Tributário 

Nacional, que diz o seguinte: “imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte”. 

Neste sentido, o mestre Baleeiro (2015, p. 197) leciona que: 

 

Imposto é a prestação de dinheiro que, para fins de interesse 
coletivo, uma pessoa jurídica de Direito Público, por Lei, exige 
coativamente de quantos lhe estão sujeitos e têm capacidade 
contributiva, sem que lhes assegure qualquer vantagem ou serviço 
específico em retribuição desse pagamento. 

 

Entende-se que imposto é um tributo cuja hipótese de incidência tributária é 

fato gerador alheio a qualquer atuação do Estado. Desta forma, o contribuinte que 

se enquadre na hipótese de incidência tributária, deverá pagar o imposto, sem que 

haja uma contraprestação do poder público. 

Portanto, o imposto é um tributo unilateral, bastando à realização do fato 

gerador pelo contribuinte, que deverá pagar o referido tributo. A instituição dos 

impostos pode ser feita pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, texto 

constitucional, e trouxe a competência tributária, de cada ente estatal, no que diz 

respeito à instituição dos Impostos a seguir analisados. 

No art. 153 da Constituição da República, foram tratados os impostos de 

competência da União, que diz o seguinte: 

 

Art. 153: Compete à União instituir impostos sobre: 
I – importação de produtos estrangeiros; 
II – exportação, para exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados; 
III – renda e proventos de qualquer natureza; 
IV – produtos industrializados; 
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários; 
VI – propriedade territorial rural; 
VII – grandes fortunas, nos termos de Lei complementar. 
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O art. 154, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988 ainda trouxe a 

permissão de que a União crie novos impostos não previstos no art. 153, bem como 

a instituição dos chamados impostos extraordinários, in verbis: 

Art.154: A União poderá instituir: 

 

I – mediante Lei complementar, impostos não previstos no artigo 
anterior, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato 
gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição; 
II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos 
extraordinários, compreendidos ou não sua competência tributária, 
os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de 
sua criação. 

 

Os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal foram tratados 

pelo art. 155 da Constituição Federal de 1988, conforme disposto a seguir: 

 

Art.155: Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: 
I – transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos; 
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 
III – propriedade de veículos automotores. 

 

Já os impostos municipais foram previstos no art. 156 da Constituição Federal 

de 1988, que assim estabelece: 

 

Art.156: Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I – propriedade predial e territorial urbana; 
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de 
bens imóveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição; 
III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, 
II, definidos em Lei complementar. 

 

Para finalizar, vale a pena ressaltar que, em geral, a instituição de impostos 

previstos na Carta Política, ocorre por meio de lei ordinária. Entretanto, apenas o 
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portal de finanças pessoais imposto sobre grande fortuna e o imposto residual são 

casos de instituição por meio de Lei complementar da Carta da República. 

2.4 Limitações constitucionais ao poder de tributar 

Os direitos fundamentais assumem vital importância nos ideais defendidos 

pelo Estado Democrático de Direito. Não é de hoje que esse tema tem seu prestígio 

reconhecido. O art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já 

preconizava que “Não tem Constituição a sociedade em que não estiver assegurada 

a garantia dos direitos (fundamentais), nem determinada à separação dos poderes”, 

tal como diz Delgado. (2003, p. 3)  

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu título II um rol de “Direitos e 

garantias fundamentais”. No entanto, tais preceitos não têm a pretensão de se 

tornarem um rol taxativo, e acaba tratando de um “catálogo aberto”. Contudo, as 

disposições expressas não são limitadas apenas ao referido título, pois há em outras 

partes do texto constitucional normas que tratam do assunto. Sendo assim, pode-se 

verificar que alguns direitos fundamentais vinculam a atividade financeira e fiscal do 

Estado restringindo, na maioria das vezes, a sua atuação. 

A relação jurídica tributária, nascida sob o prisma das normas constitucionais, 

é caracterizada por tentar unir interesses que pareciam contrapostos. A relação 

entre o fisco e contribuinte nunca foi a mais amigável, já que a sensação de 

desigualdade entre as partes sempre se impôs. Entretanto, os direitos fundamentais 

surgem como uma balança buscando o equilíbrio do poder do ente estatal 

concedendo direitos e garantias ao contribuinte. Dessa forma, constata-se que o 

Direito Tributário moderno, por ser regido por diversas normas constitucionais, 

necessita respeitar os preceitos e garantias insculpidos na lei fundamental, sob pena 

da imposição fiscal ser considerada além de ilegítima, igualmente inconstitucional. 

Sobre o assunto Luciano Amaro (2010, p. 129), ao tratar das limitações 

constitucionais ao poder de tributar, sintetiza bem a questão ao defender que elas 

“integram o conjunto de traços que demarcam o campo, modo, a forma e a 

intensidade de atuação do poder de tributar (ou seja, do poder, que emana da 

Constituição, de os entes políticos criarem tributos)”. 
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Em destaque a Carta Política não olvidou ao estabelecer restrições ao poder 

de tributar do Estado. Tais limitações no texto constitucional não se restringem à 

forma expressa, estando presente também de modo implícito. Nesses parâmetros 

que deve ser compreendido o sistema tributário nacional. Sobre o assunto, Pontes 

(2005, p. 23) expõe o sistema tributário: “como sistema de limites que permite 

reconhecer ao indivíduo (sujeito passivo tributário) uma posição jurídica 

constitucionalmente privilegiada diante do ente tributante, titular da potestade 

tributária.” 

Reunidas principalmente nos arts 150 a 152 da Carta Maior as limitações 

constitucionais ao poder de tributar, se apresentam das mais diversas formas: 

princípios gerais de tributação, regras de competência e imunidades. No que difere 

aos princípios gerais de tributação, a lei fundamental consagra o princípio da 

legalidade como um dos principais vetores em matéria de imposição fiscal. 

Efetivamente tal preceito figura como importante limite na atuação do Estado, já que 

garante ao contribuinte que o Fisco somente irá instituir ou majorar tributos sob o 

comando de Lei, tal como citado no art. 150, inciso I, Constituição Federal de 1988. 

O princípio da legalidade possui uma densa carga valorativa, sendo 

informado, segundo Sabbag (2009, p. 24), “pelos ideais de segurança jurídica e 

justiça – vetores que não podem ser solapados na seara da tributação”. 

Assim, consegue-se perceber que o princípio da dignidade da pessoa 

humana, na condição de valor jurídico fundamental do Estado Democrático de 

Direito, representa um “valor guia” que, além de alcançar os direitos fundamentais, 

irradia seus efeitos a toda ordem jurídica, sendo considerado como o princípio de 

maior hierarquia axiológico normativa do ordenamento. Na busca de conceituação 

desse preceito, precisos são os ensinamentos de Sarlet (2002, p. 62), em estudo 

sobre o tema, traz a seguinte definição:  

 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 
as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
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propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. 

 

Como dito, o princípio da dignidade da pessoa humana atua em matéria 

tributária como um limite de intervenção da atuação fiscal na esfera privada do 

contribuinte. Dessa forma, um dos principais corolários desse preceito é a 

concepção do princípio do mínimo existencial, que busca salvaguardar da ingerência 

estatal o montante vital para a subsistência do indivíduo. Nesse espeque, a 

tributação não poderá ultrapassar tal limite, sob pena de, atingindo a dignidade da 

pessoa humana, resta viciada pela inconstitucionalidade. 

Os princípios gerais de tributação também têm como decorrência das 

limitações constitucionais do poder de tributar as regras que delimitam a 

competência, bem como o instituto da imunidade. Entretanto, mais uma vez, por não 

fazerem parte do substrato desse trabalho, tal análise não será aprofundada. 

A Constituição da República consagrou sistema tributário nacional no qual 

muitos enxergam a existência de verdadeiro estatuto dos contribuintes. Dentre tais 

preceitos, com intuito de desenvolver o ideal buscado nesse trabalho, será dada 

projeção, no próximo capítulo, ao princípio da capacidade contributiva e sua relação 

com os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proteção de 

mínimo existencial, além da vedação ao confisco. 

No rol das referidas limitações do poder de tributar, delimitadas pela 

Constituição, encontra-se diversos dispositivos nos quais, segundo o professor Hugo 

de Brito Machado (2006) “residem princípios fundamentais do Direito Constitucional 

Tributário”: 

 

Em sentido amplo, é possível entender-se como limitação ao poder 
de tributar toda e qualquer restrição imposta pelo sistema jurídico às 
entidades dotadas desse poder. Aliás, toda atribuição de 
competência implica necessariamente limitação. A descrição da 
competência atribuída, seu desenho, estabelece seus limites. Em 
sentido restrito, entende-se como limitações do poder de tributar o 
conjunto de regras estabelecidas pela Constituição Federal do Brasil, 
em seus Arts. 150 a 152, nas quais residem princípios fundamentais 
do Direito Constitucional Tributário, a saber:  
a) legalidade (art. 150, I)  
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b) isonomia (art. 150, II)  
c) irretroatividade (art. 150, III “a”)  
d) anterioridade (art. 150, III, “b”)  
e) proibição de confisco (art. 150, IV)  
f) liberdade de tráfego (art. 150, V)  
g) imunidades (art. 150, VI)  
h) outras limitações (arts. 151 e 152). 

 

Tem-se, portanto, que a imunidade tributária se constitui em princípio 

fundamental do direito constitucional tributário, ao lado da legalidade, da isonomia e 

outros. 
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3 HISTÓRICO DO IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL 

Até então a maioria dos historiadores, pesquisadores e estudiosos considera 

o surgimento do imposto de renda na Inglaterra, em 1799. No entanto, os 

documentos que tratavam da cobrança foram incinerados, pouco se sabe sobre o 

tributo e não há registros e provas confiáveis sobre a sistematização do imposto. 

Segundo Nóbrega (2013), em história do imposto de renda no Brasil: 

 

O quadro tributário da época não exigia dos mais abastados 
contribuição proporcionalmente maior, quando, em 1797, William Pitt 
solicitou alteração e aumento do asseasse-a' faxes, uma forma 
rudimentar de taxação baseada nos gastos como indícios de riqueza. 
Os contribuintes foram divididos em três classes: 
1. Na primeira, estavam os que possuíam criadagem, carros e 
cavalos, ou seja, os supostamente mais ricos. 
2. Na segunda, a base de cálculo era medida em relógios, cães e 
janelas. Eram os contribuintes com razoável patrimônio. 
3. A terceira se baseava na habitação. Atingia os contribuintes 
provavelmente mais pobres que os das duas classes anteriores. 

 

Com base nesse entendimento, no Brasil, foi aprovado pelo Congresso 

Nacional em 31 de dezembro de 1922. E até hoje, a atenção do governo se tem 

concentrado na aplicação do imposto indireto, sob sua declaração mais corriqueira, 

fácil e de resultados mais imediatos: os direitos de alfândega. E do imposto sobre a 

renda, por mais que se tenha falado, por mais que se lhe haja proclamado a 

conveniência e a moralidade ainda não se curaram em tentar a adaptação, que as 

nossas circunstâncias permitem, e as nossas necessidades reclamam. (Nóbrega, 

2013).  

Ruy Barbosa, primeiro Ministro da Fazenda do período Republicano, foi o 

maior defensor da aplicação do imposto de renda. Em seu relatório de 1891, mostra 

a história, as formas de aplicação do imposto e as propostas de adoção, 

relembrando sempre as qualidades da aplicação de um imposto justo e necessário. 

A proposta apresentada por Ruy Barbosa (1891) definia:  

 

1. O imposto incidiria sobre as rendas provenientes de 
propriedades imóveis, do exercício de qualquer profissão, arte ou 



23 

 

ofício, de títulos ou fundos públicos, ações de companhias, juros e 
dívidas hipotecárias e de empregos públicos. 
2. Estariam isentas as rendas não superiores a 800$000, a dos 
agentes diplomáticos das nações estrangeiras, rendimentos das 
sociedades de socorros mútuos e beneficência e juros das apólices 
da dívida pública possuídas por estrangeiros residentes fora do 
país. 
3. A declaração do contribuinte seria o ponto de partida do 
lançamento. O Fisco devia procurar outras fontes para a verificação 
fiscal, pois ficaria muito prejudicado caso se baseasse unicamente 
na declaração do contribuinte. Discordou da posição de alguns em 
entregar a determinação da renda unicamente ao arbítrio do fisco. 
Na sua visão, o arbitramento seria aceito se a renda não fosse 
conhecida fixa e precisamente. 

 

Ainda nesse sentido, Ruy Barbosa considerava absoluta necessidade que 

não fosse submetido à ação do imposto direto o mínimo necessário à existência nas 

classes mais desfavorecidas. Esse mínimo, se o quiséssemos determinar, seria uma 

incógnita muito variável.  

3.1. Capacidade contributiva 

O termo capacidade contributiva aparece no Brasil, pela primeira vez, em 

1824 na Constituição Imperial. Mas foi retirado de algumas das constituições 

federais subsequente, e assim dispôs em seu art. 145, § 1º: 

 

Art. 145, §1º: Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os 
direitos individuais e nos termos da Lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte.  

 

A capacidade contributiva atua como propósito ou fundamento jurídico do 

imposto, constituindo sentido para a designação das hipóteses de incidência de 

impostos. Quando se fala sobre imposto de renda, a tributação de todos por um 

valor fixo ofenderia ao princípio da igualdade tributária. Nas palavras do advogado 

Harada (2013): “Quem ganha mais, portanto diferente de quem ganha menos, deve 

pagar mais. Ofende ao princípio da isonomia tanto tratar igualmente situações 

desiguais, como tratar desigualmente situações iguais”. O princípio da igualdade 
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comporta o exame pelo aspecto positivo e negativo: o dever de discriminar e a 

proibição de discriminar. 

Ao contrário, a capacidade contributiva relativa ou subjetiva, como designação 

aponta, retrai-se a um sujeito individualmente considerado. Expressa disposição de 

contribuir na medida das possibilidades econômicas de determinada pessoa. Nesse 

plano, presente a capacidade contributiva in concreto, aquele potencial sujeito 

passivo torna-se efetivo, apto, pois, a absorver o impacto tributário. Nessa outra 

acepção, a capacidade contributiva opera desse modo, como critério de graduação 

do imposto e limite à tributação. (Costa, 2003). 

3.2. Princípio da universalidade 

A Constituição da República traz para o imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, em seu art. 153, § 2º, os critérios da generalidade, universalidade 

e progressividade: 

 

[...] Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
§ 2º - O imposto previsto no inciso III: 
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade 
e da progressividade, na forma da lei; 

 

Sobre tais critérios, Coêlho (2010, p. 300) diz: 

 

A generalidade diz respeito à sujeição passiva, indicando a 
incidência sobre todos os contribuintes que pratiquem o fato 
descrito na hipótese de incidência da exação. A universalidade, por 
sua vez, demarca o critério atrelável à base de cálculo do gravame, 
que deve abranger quaisquer rendas e proventos auferidos pelo 
contribuinte, independente da denominação da receita ou do 
rendimento (vide art. 43, § 1º, Código Tributário Nacional, à luz da 
LC n. 104/2001). Por fim, a progressividade do IR – mesmo que 
insuficiente, como é sabido – prevê a variação positiva da alíquota 
do imposto à medida que há aumento de base de cálculo. 

 

Ainda nas palavras de Coêlho (2010, p. 300), são esclarecidos os conceitos: 
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Tem-se, na junção desses dois preceitos, o desejo do contribuinte 
de tornar o imposto de renda geral (incidindo sobre todos os 
rendimentos), universal (pago por todos), igual (para os iguais) e 
desigual em dada classe de pessoas, na medida de suas 
desigualdades, em homenagem à capacidade contributiva, em 
razão da qual a progressividade se justapõe à proporcionalidade na 
técnica de incidência do gravame [...]. 

 

3.3 Elementos informadores e características do direito tributário 

A Constituição Federal de 1988 compõe um sistema, ou seja, um conjunto 

ordenado e sistemático de normas, construído em torno de princípios coerentes e 

harmônicos, em função de objetivos socialmente consagrado, e carrega em sua 

estrutura um subsistema tributário, formado pelos princípios e regras que regem o 

exercício da tributação, dele extraindo seus fundamentos. Neste contexto, pode-se 

asseverar que o sistema tributário brasileiro compreende normas em diversos níveis, 

ordenadas e interligadas, a saber: normas constitucionais, normas complementares 

exercendo a função estipulada no art. 146 da Constituição Federal de 1988; normas 

relacionadas ao exercício de competência tributária, positiva ou negativamente, e, 

por fim, a legislação administrativa, de caráter meramente executivo e derivado.  

O sistema constitucional tributário, portanto, oferece o quadro geral 

informador das atividades tributárias, ao mesmo tempo em que a colocação 

essencial das posições, demarcações e limites dentro dos quais e segundo os quais 

se desenvolve o exercício da tributação, explicitando os direitos e deveres tanto do 

poder tributante como do contribuinte. Na Constituição Federal de 1988 a matéria 

tributária é exaustivamente tratada, sendo o sistema tributário moldado por completo 

pelo próprio constituinte. Segundo as palavras do mestre Geraldo Ataliba (1968, p. 

22): “A característica da rigidez do sistema constitucional tributário brasileiro se erige 

em princípio constitucional implícito, que deve se inscrever ao lado dos demais 

princípios constitucionais tributários”. 

Sendo assim, já existia sob a égide das constituições passadas e persiste 

sobre a atual, sendo resultante da preocupação do constituinte em assegurar a 

autonomia das entidades federadas e municípios, além de garantir a harmonia entre 

as esferas de Poder. 
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3.3.1 Competência tributária 

Competência tributária é o poder de criar tributos, sendo esse poder conferido 

pela Constituição Federal de 1988 à União, aos Estados-membros, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. O legislador constitucional determinou os tributos que 

cada ente político pode criar, bem como limitou esse poder de criação, criando e 

impondo limites. 

Nas palavras de Luciano Amaro (2015, p. 96), define-se a doutrina: 

 

(…) o poder de criar tributos é repartido entre os vários entes 
políticos, de modo que cada um tem competência para impor 
prestações tributárias, dentro da esfera que lhe é assinalada pela 
Constituição. 
Temos assim a competência tributária — ou seja, a aptidão para criar 
tributos — da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Todos têm, dentro de certos limites, o poder de criar 
determinados tributos e definir o seu alcance, obedecidos os critérios 
de partilha de competência estabelecidos pela Constituição. A 
competência engloba, portanto, um amplo poder político no que 
respeita a decisões sobre a própria criação do tributo e sobre a 
amplitude da incidência, não obstante o legislador esteja submetido a 
vários balizamentos. 

 

O Código Tributário Nacional em sua redação trata do tema em questão nos 

arts. 6º a 8º, in verbis:  

 

Art. 6º. A atribuição constitucional de competência tributária 
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as 
limitações constitucionais contidas na Constituição Federal do Brasil, 
nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito 
Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei. 
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou 
em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à 
competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. 
Art. 7º. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das 
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar Leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 
termos do § 3º do art. 18 da Constituição. 
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios 
processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a 
conferir. 
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. 
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§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas jurídicas de direito privado, do encargo ou da função de 
arrecadar tributos. 
Art. 8º. O não exercício da competência tributária não a defere a 
pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a 
Constituição a tenha atribuído. 

 

Por fim, é possível afirmar que a competência tributária é a competência 

legislativa que os políticos possuem de criar tributos, e competência legislativa é a 

eficiência em criar leis. Então é possível dizer que competência tributária é o poder 

de criar tributos através de leis. 

3.3.2 Definição de imunidade tributária 

A imunidade tributária se assemelha a não incidência, pois se trata de uma 

limitação ao poder de tributar. Alguns doutrinadores chamam, inclusive, a imunidade 

tributária de hipótese de “não incidência tributária constitucionalmente qualificada”. A 

imunidade só atinge a obrigação principal, permanecendo assim, as obrigações 

acessórias devidas. (s.n. Classe Contábil, 2013) 

É direito fundamental, cláusulas pétreas da Constituição Política que não 

pode ser abolido, nem através de emenda constitucional. (Costa 2006, p.194).  

 

Cabe, nesta oportunidade, reiterar que as imunidades tributárias 
outorgam direitos públicos subjetivos, que não podem ser 
desprezados mediante o exercício do Poder Constituinte Derivado. 
São cláusulas pétreas, qualificação que impede que sejam reduzidas 
ou invalidadas por meio de emenda constitucional (Art. 6º, § 4º, IV). 

 

É possível dizer que a imunidade tributária é uma barreira instituída pela 

Constituição Federal de 1988, qual protege a incidência de tributação sobre um fato, 

uma pessoa ou uma categoria de pessoas.  

Existem diversas classificações para as imunidades tributárias. As imunidades 

tributárias genéricas aplicáveis aos impostos (previstas no art. 150 da Carta Maior), 

tais como, imunidade da renda e dos serviços dos templos de qualquer culto; 

imunidade recíproca às pessoas políticas; imunidade dos partidos políticos, 

sindicatos dos empregados, instituições assistências e educacionais sem fins 
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lucrativos; imunidade dos jornais, livros, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão em relação aos impostos. 

A diferença da imunidade tributária para a hipótese de não incidência é que a 

primeira é prevista na Constituição Federal de 1988; e a segunda é criada através 

de Lei tributária, tal como a Lei do imposto sobre circulação de mercadoria e 

serviços, por exemplo. (s.n. Classe Contábil, 2013). E também as denominadas 

imunidades específicas que se referem a imposto determinado. É o caso da 

imunidade tributária concedida no imposto sobre produtos industrializados aos 

produtos industrializados exportados (art. 153, § 3º, III da Constituição Federal de 

1988). A imunidade em relação ao imposto sobre a propriedade territorial rural para 

as pequenas glebas rurais quando o proprietário que as explore não possua outro 

imóvel. (s.n. Classe Contábil, 2013). 
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4 ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA EM CASO DE DOENÇA 

GRAVE 

A Receita Federal visa buscar justiça na tributação, considera que pessoas 

que tenham alguns tipos de doenças graves possam ser isentas de tributação no 

imposto de renda. Ainda que para esta situação possa ser utilizada pelo contribuinte, 

devam se seguir algumas regras básicas, que em determinados casos se tornam 

injustas ao contribuinte. 

A mudança drástica na vida do contribuinte após o diagnóstico de uma 

doença grave numa consulta já impõe a busca de tratamento imediato, da 

informação sobre as chances de cura. O cotidiano passa a ser uma massacrante de 

ansiedade, medo ou até mesmo um princípio de depressão. Diante de tal situação, é 

admissível que alguns contribuintes deixem de buscar a benesse legal, ou nem 

chegam a tomar consciência da existência dela, pois a letalidade da doença pode 

ser muito célere. Esse é o principal motivo para que haja o alargamento do instituto 

até os contribuintes ativos. 

A questão tributária no Brasil sempre foi muito questionada nos tribunais, 

talvez encontremos justificativa pela velocidade de se instituir impostos bem como a 

sua grande diversidade, quantidade e aplicação de cada um deles, também pelo 

posicionamento do Poder Judiciário que às vezes avança, às vezes recua, em 

alguns posicionamentos jurisprudenciais. As isenções tributárias também são 

retratos desta dinâmica, alvos de ações e recursos, que visam alcançar normas 

concretas de razoável interlocução. 

No país, os portadores de doenças graves têm direitos especiais perante a 

Lei. A própria Constituição Cidadã, assegura os cidadãos o direito à vida. A saúde é 

decorrência do direito à vida, logo o direito à saúde é um princípio básico, previsto 

na lei. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 determina que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

A desoneração dos rendimentos do portador de doença grave (isenção 

ratione personae) é, portanto, de suma importância para amenizar a mencionada 
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situação, objetivamente grave, que traz consigo despesas extras, como remédios, 

consultas, internações, procedimentos cirúrgicos investigativos, curativos e estéticos 

(a doença pode deixar marcas). Há tratamentos relativos à reprodução humana (v.g. 

guarda de material genético para possibilitar eventual desejo de ter uma 

descendência) que são indicados (v.g. aos portadores de neoplasia maligna, onde a 

medicação pode causar a esterilidade). 

O trabalhador, mesmo que amparado por Lei e por pequenos benefícios que 

o ajudem a exercer sua função paralelamente à doença, ainda sim é prejudicado. Já 

que o mesmo não possui os mesmos benefícios de alguém amparado pela 

aposentadoria, tendo maior gasto e menor qualidade de vida.  

A legislação ainda é falha e esparsa, não contemplando de maneira 

satisfatória os acometidos por doenças graves. Os tributos que possuem benefícios 

para os portadores de doenças graves e/ou incuráveis, bem como outras situações 

onde os acometidos por tais enfermidades perdem benefícios ou incremento de sua 

renda devido à sua condição de enfermos. 

4.1 Outros benefícios dos portadores de doenças graves além da isenção de 

imposto de renda pessoa física 

Mesmo que o trabalho não tenha como o tema proposto outros benefícios 

além da isenção de IRPF, é se suma importância destacar que o trabalhador ativo 

acometido de doenças graves tem em vigência benefícios previstos na legislação 

que visam dar uma maior qualidade de vida aos mesmos, haja vista que os 

tratamentos têm custo benefício alto e qualquer ajuda por mínima que seja, pode 

representar grande diferencial na vida do doente. 

Como ainda não aposentado, para usufruir da isenção de IRPF, o trabalhador, 

em caso de câncer, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), doenças 

graves ou terminais, tem direito a receber o saldo de todas as suas contas, inclusive 

a do atual contrato de trabalho. Nessa hipótese o saque na conta poderá ser 

efetuado quantas vezes forem solicitadas pelo trabalhador, desde que apresente os 

documentos necessários. Os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

deverão estar à disposição do trabalhador requerente para serem retirados até cinco 

dias úteis após a solicitação do saque. 
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Outro caso a se abordar é a questão da licença para tratamento de saúde – 

auxílio doença que é devido ao doente que ficar incapacitado, mesmo que 

temporariamente para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos, desde que inscrito no regime geral de previdência social do instituto 

nacional de seguridade social. Onde para comprovar o merecimento de tal benefício, 

deve ser levado à perícia médica a declaração ou laudo ou atestado médico que 

descreva o estado clínico da doença e a condição, além de todos os exames que o 

doente tenha e comprovem sua doença. Durante os primeiros quinze dias 

consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, cabe à empresa 

pagar ao doente empregado o seu salário. No caso de segurado empresário, a sua 

remuneração também deve ser paga pela empresa. 

Por fim a aposentadoria por invalidez, onde mesmo acometido por doença 

grave, não dá direito à mesma. Só existe possibilidade de requerer a aposentadoria 

por invalidez se a pessoa não mais tiver possibilidade de trabalhar ou exercer suas 

atividades habituais. Ainda, não basta, apenas, ter doença grave. Para ser deferida 

a aposentadoria por invalidez a incapacidade para o trabalho tem de ser definitiva 

assim considerada através de perícia médica do INSS. 

4.2 Base normativa 

Assim tratando-se de um benefício e ganho amparado pela Constituição 

Federal de 1988 sua instituição se deu mediante a Lei n. 7713/1988 que, entre 

outras providências, instituiu a isenção do imposto de renda pessoa física aos 

contribuintes portadores de doença grave, in verbis: 

 

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes [sic] 
rendimentos percebidos por pessoas físicas: 
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por 
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia 
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, 
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), 
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, 
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a 
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; 
(Lei n. 11.052, de 2004). 
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Então o art. 6º tem por finalidade, assegurar ao aposentado um alívio, em 

relação as finanças enquanto estiver acometido da doença grave, buscando assim 

dar melhores condições de lidar com as dificuldades que a doença lhe trará, olhando 

por este lado, é evidente que o trabalhador da ativa também deve gozar de tal 

incidência, pois o trabalhador ativo que descobre que foi acometido de doença 

grave, ainda terá condição de sacrifício e sofrimento ainda mais acentuado, por ter 

que conviver com todos os problemas que o aposentado terá, de cunho financeiro, 

psicológico, e também com a rotina do dia na função laboral, além da incerteza da 

sua vida na sua atividade. 

Referida norma teve o condão de restringir o alcance da hipótese de 

incidência do IRPF. 

4.2.1 Visão constitucional da jurisprudência Superior Tribunal de Justiça 

Para melhor explanação é preciso rever a visão consolidada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, a qual traz controvérsia de interpretação, sendo que o sentido 

do inciso XIV, do art. 6º, da Lei n. 7.713/1988 é taxativo, sendo vedadas mais 

interpretações. Tal como na jurisprudência a seguir: 

 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. 
ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA 
GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES 
POSTERIORES.  ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA. 
1. A concessão de isenções reclama a edição de Lei formal, no afã 
de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos 
para o gozo do favor fiscal. 
2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as 
alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder 
o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das 
seguintes moléstias graves: [...]. Por conseguinte, o rol contido no 
referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, 
restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 
3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das 
normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, 
restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível 
interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se 
enquadre no texto expresso da Lei, em conformidade com o 
estatuído pelo art. 111, II, do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. [...] 
4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia 
neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza 
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por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), 
sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da 
Lei 7.713/88. 
5.  [...] 

 

No entendimento do pretório Superior Tribunal de Justiça, a isenção alcança 

tão somente os proventos de aposentadoria, não dando margem de alcance para os 

trabalhadores ativos que continuam a exercer a função ainda que doente. 

4.2.2 Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

No entendimento jurídico formulado pelo Tribunal Regional Federal, em 

julgado recente reformou, por unanimidade, decisão em sentido contrário da juíza da 

8ª Vara Federal do Distrito Federal. 

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - IRPF - MOLÉSTIA GRAVE 
(ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88) - ISENÇÃO: "RENDIMENTOS" 
DA ATIVIDADE, NÃO APENAS "RENDIMENTOS" DA INATIVIDADE 
(PROVENTOS DE APOSENTADORIA/REFORMA) - EMBARGOS 
INFRINGENTES NÃO PROVIDOS. 
1 – A isenção, vicejando só em prol dos "inativos portadores de 
moléstias graves", está descompromissada com a realidade sócio-
fático-jurídica; a finalidade (sistemática) da isenção, na evolução 
temporal desde sua edição em 1988; os princípios da isonomia e da 
dignidade humana e, ainda, com o vetor da manutenção do mínimo 
vital. 
2 – A contextualização fático-jurídica, em olhar conectado com o 
hoje, da isenção (salvo conduto tributário), que propende a ser 
vitalícia, é do tipo "geral" e "ex vi legis", a toda situação em que 
caracterizadas as patologias. Eventual e continuada ampliação do rol 
das doenças não considera eventuais cura, agravamento, recidivas 
ou remissão de sintomas. 
3 - Da institucionalização da isenção (1988) até hoje transcorreram 
25 anos. Àquele tempo, a transposição para a inatividade, imperativa 
e com afastamento obrigatório das atividades, era a consequência 
para os males. Mantida a densidade de significado ("ratio legis") para 
justificar a isenção, que sempre foi o "fato objetivo da moléstia grave 
em si" e a ideia genérica do incremento de custos para continuidade 
da vida (perda/redução da capacidade contributiva), abrem-se novas 
situações: contribuintes conseguem manter-se, em certos casos, em 
pleno potencial profissional, auferindo proventos de aposentados 
(rendimentos da inatividade) e, até, valores decorrentes de vínculos 
ulteriores (rendimentos da atividade). 
4 – Inimaginável um contribuinte "sadio para fins de rendimentos 
ativos" e simultaneamente, "doente quanto a proventos". 
Inconcebível tal dicotomia, que atenta contra a própria gênese do 
conceito holístico (saúde integral). Normas jurídicas não nascem 
para causar estupor. 
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5 – O só conviver com a patologia, à constante sombra da morte ou 
da má qualidade de vida, alça novos vínculos empregatícios ao grau 
de terapêutica afeto-social (de higiene mental) e reforço do sentido 
de existir: tributação seria desestímulo sem justa razão. 
6 – Cabe ao intérprete da norma legal extrair da sua objetividade 
normativa o seu alcance social, não significando, tal, ampliação dos 
seus destinatários e/ou os casos de sua incidência. 
[...] 

 

Neste caso, o relator, desembargador Novély Vilanova entendeu como todos 

os outros membros da Turma, a desnecessária demonstração de reincidência do 

câncer, bastando o laudo pericial comprovando a doença quando do seu 

aparecimento. E, portanto, determinou a devolução do imposto recolhido, acrescido 

de juros moratórios.  

Em seu voto o magistrado Vilanova afirmou: 

 

Ao contrário do afirmado na sentença, é desnecessário o autor 
demonstrar a recidiva da doença, sendo suficiente o laudo pericial 
comprovando a doença desde 2004. A finalidade legal da isenção é 
garantir o tratamento ao paciente no caso de eventual retorno da 
enfermidade. Diante disso, o autor tem direito à manutenção da 
isenção do imposto de renda sobre seus proventos nos termos da 
Lei 7.713/1988 (…) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça e desta Corte, a ausência de reaparecimento da 
enfermidade não afasta o direito à mencionada isenção tributária. 
(Jota.info, 2016) 

 

Como exemplo de que não é novidade naquele Tribunal a isenção alcança os 

proventos da atividade, conforme prediz a ementa: 

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. 
LEUCEMIA. ROL DO INCISO XIV DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. 
TERMO INICIAL. DATA EM QUE RECONHECIDA A MOLÉSTIA 
POR LAUDO OFICIAL. 
1. Estando comprovado ser a parte autora portadora de moléstia 
grave, nos termos indicados no inciso XIV, art. 6º, da Lei 7.713/1988, 
com a alteração trazida pela Lei 11.052/2004, o benefício da isenção 
de imposto de renda deve ser observado em relação aos 
rendimentos percebidos a partir da data em que a doença foi 
diagnosticada, por meio de laudo médico oficial – mesmo que o 
contribuinte ainda esteja em atividade. 
2. “Em se tratando de benefício fiscal destinado a propiciar ao 
contribuinte aposentado ou reformado, em virtude de acidente em 
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serviço, bem assim àquele portador de doença grave, maior 
capacidade financeira para suportar o custo elevado do tratamento 
permanente enquanto padecer da moléstia, a sua concessão é 
devida, tanto na atividade como na inatividade, tendo em vista que, 
em ambas as hipóteses, o sacrifício é o mesmo, prestigiando-se, 
assim, os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, 
na defesa do postulado maior da proteção e da valorização da vida, 
na dimensão de respeito ao valor da saúde, como garantia 
fundamental prevista em nossa Carta Magna (Constituição Federal 
do Brasil, arts. 1º, III, 5º, caput, 196 e 170, caput)”.  
3. Apelação provida. (grifos do autor) )”. 
 (AC 0006591-17.2008.4.01.3400/DF, Relator Desembargador 
Federal Souza Prudente, Oitava Turma,e-DJF1 p. 518 de 
14/11/2011) 
 

 

As isenções tributárias em âmbito federal, estadual e ou municipal ainda são 

poucas, estão previstas em legislações dispersas e de desconhecimento da maioria 

da população. Logo este primeiro julgamento, abriu-se portas para que outros 

fossem julgados e assim trabalhadores buscassem a ampliação do direito, in verbis: 

  

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - PORTADORA 
DE NEOPLASIA MALIGNA (CARCINOMA DE MAMA) - ART. 6º DA 
LEI N. 7713/1988 - HIPÓTESES DE EXTENSÃO INAPLICÁVEIS AO 
CASO CONCRETO - SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL EM 
ATIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 
1. A norma expressa no art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88, alterada pela 
Lei n. 11.052/2004, explicita a concessão do benefício fiscal a 
portadores de moléstias graves, com base em conclusão da 
medicina especializada, ainda que a doença tenha sido contraída 
após a aposentadoria ou reforma. 
2. No caso concreto, o pleito vindicado revela-se incabível, vez que 
pretende isenção de imposto de renda sobre remuneração de 
servidora pública federal em atividade no Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região, sobretudo quando a norma de regência 
preceitua sua aplicação em casos de proventos percebidos a título 
de aposentadoria. 
3."O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 
que a isenção prevista no art. 6ºº, XIV, da Lei 7.713/1988 incide 
somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando 
sobre o que recebido na ativa".  
4. Apelação desprovida.  
(REsp 1535025/AM, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015). 
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4.3 Isenção do imposto de renda pessoa física em caso de trabalhador ativo 

acometido de doença grave 

A lei concede aos portadores de enfermidades graves de ter uma 

aposentadoria rentável, sem ter que contribuir com o imposto compulsório que é 

devido a todos os que auferem renda. Mas o alto custo com medicamentos e 

tratamentos, atualmente não afeta apenas o trabalhador aposentado, e aí que surge 

outro problema, o trabalhador ativo não quer se aposentar e assim continua 

trabalhando acometido de doença grave. Tal afirmação é justificada pelo fato da 

aposentadoria cortar os benefícios do ativo, além de fazer com que o mesmo perca 

a porcentagem igualitária de aumento salarial dos ativos. 

O pensamento do trabalhador acometido por doença grave é o que a 

aposentadoria não irá cobrir, quase sempre, os custos mensais e os da enfermidade 

trazendo muitas vezes mais problemas que os gerados por continuar a trabalhar 

doente. 

As políticas públicas do poder público, no que se refere à promoção e 

proteção das pessoas com deficiências e das que apresentam doenças graves, 

ainda que já se tenham obtidos alguns avanços na temática em questão, ainda é 

considerada insuficiente. Há muito a se fazer, seja pela sociedade civil, ou pelo 

poder público na busca por melhor qualidade de vida para as pessoas com 

deficiência e ou que convivem com alguma doença grave. 

Com o avanço científico da medicina e a ciência do direito caminhando no 

sentido que, visando o bem primordial que é a saúde, consegue-se em alguns casos 

reiterados ampliar o alcance da norma. Muitas decisões favoráveis e com a 

interpretação extensiva em alguns casos visando de forma justa enquadrar algumas 

patologias na Lei n. 7713/1988, o Judiciário vem deferindo alguns direitos aos 

portadores das doenças gerando isenção do imposto de renda, que após serem 

diagnosticados como doenças graves, possam ter um aumento nos proventos para 

ajudar nos gastos e nos tratamentos necessários para a sobrevivência, fazendo com 

que a medicina e a Justiça se completem, visando o bem primordial que é a saúde. 

A edição do jornal Diário do Nordeste noticia a respeito do assunto, in verbis: 

 



37 

 

A Justiça tem decidido que o trabalhador acometido de doença grave 
está isento do pagamento de imposto de renda sobre seu salário. O 
benefício é uma extensão, em favor dos trabalhadores doentes, da 
Lei n. 7.713, de 1988, que concede isenção de imposto de renda a 
aposentados ou reformados que possuem determinadas doenças, 
que incluem câncer, esclerose múltipla, Mal de Parkinson, doenças 
cardíacas e HIV, dentre outras. 
A decisão favorável ao trabalhador doente foi concedida pela Justiça 
Federal de pelo menos duas regiões, do Estados do Rio de Janeiro e 
do Distrito Federal, baseando-se no entendimento de que 
trabalhadores portadores de doenças graves, tanto quanto 
aposentados nessa condição, também possuem isenção de Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF). 
Legislação 
A Lei n. 7.713 não prevê isenção fiscal para trabalhadores em 
atividade, mas a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª 
Região, com sede em Brasília, decidiu unanimemente dispensar um 
contribuinte com câncer do pagamento do imposto de renda. Não 
cabe mais recurso nessa decisão. 
Em outro parecer, também no TRF da 1ª Região, favorável a outro 
trabalhador com câncer, o relator, desembargador federal Luciano 
Tolentino, da 4ª Seção, declarou que seria inimaginável um 
contribuinte estar sadio para fins de rendimentos ativo e 
simultaneamente, doente quanto a proventos. 
HIV: No Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com sede no 
Rio de Janeiro, o beneficiado pela isenção recentemente, por meio 
de liminar em agravo de instrumento, foi um trabalhador portador do 
vírus HIV e de neoplasia (tumor) na próstata. 
Seus advogados argumentaram que o pedido da isenção do 
pagamento do imposto de renda ao trabalhador se baseava nos 
princípios da dignidade humana e da isonomia, que estão previstos 
na Constituição. 
Motivos: Os advogados pediram que a isenção prevista na Lei n. 
7.713 para aposentados com doença grave fosse estendida a seu 
cliente. Segundo eles, não teria por que dar a isenção apenas aos 
aposentados, já que o cliente está passando por uma doença difícil e 
tem que arcar com altos custos de tratamento e ainda continuar 
trabalhando. 

 

O rol taxativo do art. 6º inciso XIV de Lei é expressa, não havendo a 

interpretação de forma análoga ou extensiva do aludido benefício à situação que não 

se enquadre no texto expresso da lei, de acordo com o art. 111, inciso II, do Código 

Tributário Nacional, na medida em que se interpreta literalmente a outorga de 

isenção. 

A taxatividade do rol de doenças, cumuladas apenas sobre rendimentos 

oriundos de aposentadoria, sob a justificativa de aliviar ou dar melhores condições a 

pessoa para enfrentar momentos difíceis diante de tal acometimento, fere o princípio 
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da isonomia, em relação às pessoas que ainda laboram e que também são 

acometidas de doenças graves, contidas no rol da lei, ter a concessão de forma 

analógica ou extensiva, deve ser o caminho para isonomia, colocando nas mãos do 

magistrado, que decidirá segundo seu livre convencimento. 

É preciso ressaltar que a jurisprudência compreende que existe espaço para 

alargamento do instituto para os contribuintes ativos, dando uma maior abertura ao 

aperfeiçoamento das normas que concedem isenções às pessoas com deficiências 

física, visual, auditiva, mental e autismo e às pessoas que convivem com doenças 

graves, a fim de efetivar a promoção da dignidade da pessoa humana, expresso na 

Carta Política. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do Direito Tributário e principalmente do conteúdo normativo do art. 

6º inciso XIV da Lei n. 7713/1988, onde é concedida à isenção de imposto de renda 

para pessoas acometidas de doenças graves, que já estejam aposentadas, bem 

como o entendimento jurisprudencial a respeito, que a cada dia vem se formando 

jurisprudências divergentes e doutrina voltada para a ampliação deste direito a 

aqueles que sofrem o acometimento de doenças graves, mas que ainda trabalham. 

Já que trabalhador doente pensa que o beneficio de aposentadoria não irá cobrir os 

custos mensais e os da enfermidade trazendo muitas vezes mais problemas que os 

gerados por continuar a trabalhar. 

O tema em questão é relevante e extremamente denso, e controvertido 

jurisprudencialmente, mas, o paradigma existe, teve-se aqui a oportunidade de 

analisar a capacidade contributiva do trabalhador acometido de doença grave, até os 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, e da igualdade. 

O objetivo preeminente não é questionar a legislação vigente, pelo contrário, 

pretende-se com essas reflexões, demonstrar que esta pequena mudança 

caracterize direito mais justo. Até mesmo com base nos princípios da dignidade 

humana e da isonomia previstos na Constituição Federal de 1988. 

Tendo em vista o grau de vulnerabilidade perante o Fisco, decorrente do 

elevado custo anual de tratamento médico, que certamente será ainda mais oneroso 

com a atual recessão econômica. Devido ao aumento de decisões favoráveis a 

trabalhadores ativos há sim a possibilidade de alargamento da Lei para os 

contribuintes. O que trará conforto ao doente-ativo, melhorando a aplicação de seu 

dinheiro em benefício de sua saúde. Defendendo assim a isenção do imposto de 

renda para o trabalhador ativo, já que atualmente há contribuintes sadios para fins 

de rendimentos ativos e simultaneamente, doente quanto a proventos, o que é 

inconcebível por atentar contra a própria gênese do conceito de saúde integral. 
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