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Ofício SEI Circular nº 2/2020/CGGP/DGPA/PRES-INSS

Brasília, 12 de  fevereiro de 2020.

 

Às chefias das Unidades de Gestão de Pessoas na Administração Central, nas Superintendências
Regionais e nas Gerências Executivas

  

Assunto: Avaliação pericial realizada por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios para comprovar a isenção do Imposto de Renda. Possibilidade.

 

1. Com o obje vo de uniformizar entendimentos, esclarecemos que, diante da grande
quan dade de solicitações de avaliação pericial para isenção de Imposto de Renda, restou definido
que a molés a deverá ser comprovada mediante laudo pericial emi do por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, in verbis:

Art. 30. A par r de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a
redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a molés a deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emi do por serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse sen do, a Instrução Norma va RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014, assim dispõe
sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas:

Art. 6º São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos
originários pagos por previdências:

[...]

II – proventos de aposentadoria ou reforma mo vada por acidente em serviço e os percebidos
por pessoas sicas com molés a profissional, tuberculose a va, alienação mental, esclerose
múl pla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopa a grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropa a grave,
hepatopa a grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cís ca
(mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emi do por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de molés as passíveis de controle, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §
4º (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1756, de 31 de outubro de 2017).
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2. Nesse sen do, a Instrução Norma va RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014, assim
dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas:

Art. 6º São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos
originários pagos por previdências:

[...]

II – proventos de aposentadoria ou reforma mo vada por acidente em serviço e os percebidos
por pessoas sicas com molés a profissional, tuberculose a va, alienação mental, esclerose
múl pla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopa a grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropa a grave,
hepatopa a grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cís ca
(mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emi do por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de molés as passíveis de controle, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §
4º (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1756, de 31 de outubro de 2017).

3. A par r desse disposi vo, é possível haver a comprovação da isenção do Imposto de
Renda mediante a apresentação de laudo pericial emi do por serviço médico oficial estadual e
municipal, com amparo no art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, e na Instrução Norma va RFB nº 1500, de
2014.
 

                         

                         Atenciosamente,

 

 

MÔNICA ARCOVERDE MORAES
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por MONICA ARCOVERDE MORAES, Coordenador(a)
Geral, em 12/02/2020, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0346841 e o código CRC CA96B4B3.

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº 35014.021237/2020-10 SEI nº 0346841
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