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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - FEVEREIRO - 2021

 
Salário dos servidores públicos entra na mira para bancar auxílio emergencial 2021 

A eleição dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado acelerou a criação de um novo auxílio 
emergencial para a população mais carente, diretamente afetada pela crise do novo coronavírus. Uma das 

questões, porém, é a forma de financiamento do novo benefício, que poderá usar o salário dos servidores 
públicos. 
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o ministro da 

Economia, Paulo Guedes decidiram pela votação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que autoriza 
o corte de custos por meio de redução de salário e de jornada de servidores.  
Para que assim, o governo tome decisões como a criação do novo auxílio emergencial. A PEC se chama Pacto 

Federativo. 
Deve-se inserir uma cláusula de calamidade na proposta para que o pagamento do benefício seja autorizado.  
Entre as determinações da PEC, que segue para votação e possível aprovação, estaria estabelecido que União, 

Estados e municípios não possam, em caso de emergência fiscal (como a pandemia), dar reajustes fazer 
concursos e promover seus funcionários. 
As despesas obrigatórias deixariam de ser reajustadas pela inflação, diante do mesmo cenário. Ou seja, apenas 
benefícios previdenciários e o BPC teriam aumento de acordo com a alta de preços.  

Também seria possível realizar o contingenciamento dos recursos estaduais e municipais, como ocorre com o 
governo federal, para usar como contrapartida o auxílio emergencial. Assim, haveria um ano para reajuste das 
contas para governo federal, estadual e municipal.  

A PEC fala ainda de uma inclusão de despesas com pensionistas no limite das despesas com pessoal e de uma 
lei que definiria os indicadores, níveis de endividamento e trajetória de convergência das dívidas. 
Ficaria definido também que, municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor de 10% 

da receita total seriam incorporados aos municípios vizinhos, tendo restrição para criação de novos municípios 
neste período.  
No caso dos orçamentos para saúde e para a educação, seriam liberados apenas em prazos que excedem a um 

ano. Consequentemente, o Plano Plurianual (PPA) seria extinto.  
Os valores da saúde e educação, que atualmente são divididos em 15% e 25%, respectivamente, seriam 
unificados em 40%. Caberia aos estados e municípios definir uma nova divisão de acordo com a necessidade. 

 
IR 2021: Aposentado com doença grave tem isenção de imposto 

O prazo para declaração de Imposto de Renda vai de 1º de março a 30 de abril. Você ou algum parente seu é 

aposentado ou pensionista e também portador de uma doença grave? Esse grupo de pessoas tem direito a 
isenção de Imposto de Renda.  
O benefício é antigo: está no artigo 6º da Lei 7.713, de 1988. Mas muita gente não sabe. São várias doenças 

que dão direito à isenção: câncer, problemas no coração, doença de Parkinson, esclerose múltipla, AIDS, 
doenças graves decorrentes de acidentes de trabalho, entre outras.  
Apesar do direito garantido, o caminho para conquistá-lo não é simples. É necessário procurar um médico perito 

(INSS) e solicitar um laudo pericial que ateste a gravidade da doença e quando ela foi diagnosticada. Com o 
laudo em mãos, você deve procurar o INSS ou o órgão responsável pelo pagamento da sua aposentadoria (no 
caso de funcionários públicos) e entrar com um requerimento solicitando a isenção.  

Porém, na maioria dos casos, o pedido costuma demorar ou ser negado. Neste caso, o jeito é entrar com um 
processo judicial, com ajuda de um advogado especializado em direito tributário ou previdenciário.  
 

Quais doenças dão direito à isenção?  
Todos os aposentados e pensionistas, civis ou militares, que sejam portadores de alguma das doenças graves 
listadas a seguir podem pleitear a isenção de imposto sobre seus rendimentos. 



Outras doenças dão direito à isenção, mas podem ter pedido negado. Embora não estejam explicitamente 
listadas acima, doenças psiquiátricas, Mal de Alzheimer e uso de marca-passo também podem dar direito à 
isenção. 

Entretanto, é frequente o INSS negar os pedidos de isenção para esses casos, ainda que o aposentado atenda 
aos pré-requisitos para ter o direito e apresente laudo médico completo. O problema é que alguns peritos 
interpretam a lei ao pé da letra. Por isso, o laudo médico precisa trazer o nome da doença exatamente como 

está na Lei 7713/88. 
Uma pessoa que tenha desenvolvido esquizofrenia ao longo da vida. É uma doença de alienação mental. No 
entanto, se o laudo trouxer apenas o termo 'esquizofrenia', sem apontar que se trata de 'alienação mental', o 
requerimento será indeferido [negado] pelo INSS. O mesmo pode ocorrer com uma pessoa com arritmia 

cardíaca e que, por essa razão, passou a usar marca-passo. Precisa estar escrito no laudo médico 'cardiopatia 
grave' com todas as letras. Caso contrário, será indeferido." Outro exemplo comum de negativa é o Mal de 
Alzheimer. A lei não traz esse nome, mas se trata de um caso específico de alienação mental. 

Por outro lado, doenças como Parkinson e esclerose múltipla costumam ser aceitas por requerimento no INSS 
com mais facilidade, sem a necessidade de processo judicial, já que os nomes das doenças não deixam dúvidas 
em relação ao que está na lei. 

 
Laudo completo 
A primeira etapa para pleitear a isenção é obter um laudo médico detalhado. Procure inicialmente o médico com 

quem você já faz o acompanhamento da doença e que possua todo o seu histórico de paciente. Não importa se 
o médico atende pelo SUS, por convênio ou particular. Explique a situação e peça o laudo mais detalhado 
possível. Veja com ele a necessidade de realizar exames complementares que atestem a doença e anexe ao 

laudo todo o histórico de exames disponível. 
O laudo deve informar qual é a doença, quando ela foi diagnosticada pela primeira vez, o quadro clínico atual, 
eventuais sintomas, tratamentos e cirurgias realizados e medicação utilizada para controle. Se o nome da 

doença não for exatamente o que está na lei, o laudo deve trazer referência também ao nome usado na 
legislação. 
O INSS não costumar aceitar laudos feitos por médicos de convênio ou particulares, apenas por médicos do 

SUS. Nesse caso, a orientação é pedir o laudo ao especialista que já acompanha o paciente e depois agendar 
consulta com um médico do SUS para que ele elabore um novo laudo com base nas informações fornecidas, 
mas com carimbo de um serviço público de atendimento médico. 

No site da Receita Federal disponibiliza um modelo para preenchimento do laudo pericial em 
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/irpf/laudo-pericial.pdf 
Depois de obter o laudo médico, a próxima etapa é entrar com o requerimento no INSS. Em situações normais, 

o prazo de análise do requerimento deveria ser de 45 dias. Com a pandemia, o prazo mais que triplicou. O 
interessado pode esperar seis meses ou mais para ter alguma resposta do INSS. 
 

Isenção vale a partir da aposentadoria ou do diagnóstico  
Pessoas que nasceram com uma doença grave (como cegueira, paralisia) ou que desenvolveram o problema ao 
longo da vida (como doenças psiquiátricas) têm direito à isenção do Imposto de Renda, mas somente a partir do 
momento da aposentadoria.  

Para as pessoas que passaram a ter um problema grave de saúde após a aposentadoria (como um câncer 
maligno, problemas cardíacos, entre outros), a isenção passa a contar a partir do momento do diagnóstico da 
doença. Se não for possível definir quando a doença começou, então a isenção vale a partir da data de 

apresentação do requerimento junto ao INSS ou ao órgão pagador (no caso de servidores públicos). 
 
Quem não tem direito à isenção?  

As pessoas que possuem alguma das doenças listadas acima, mas ainda não se aposentaram, não têm direito à 
isenção. Quem já se aposentou, porém continua na ativa, também não tem direito. 
 

Quais rendimentos são isentos para esses casos?  
O aposentado que conseguir isenção nesses casos de doença passa a ter os seguintes rendimentos livres de 
imposto: aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (para militares), pagas pelo INSS ou por entidades de 

regime próprio (no caso de servidores públicos municipais, estaduais e federais).  
Também estão isentos os valores recebidos a título de pensão alimentícia e os benefícios provenientes de planos 
de previdência privada ou de fundo de pensão.  

Porém, não são isentas as rendas de aluguel ou de outra atividade que sejam recebidas pelo doente junto com a 
aposentadoria ou pensão. Rendimentos de investimentos e aplicações financeiras também não têm isenção. 
 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/irpf/laudo-pericial.pdf


É possível restituir IR pago nos últimos 5 anos  
Se você descobriu que tem direito à isenção e vai entrar com o requerimento agora, mas já tem a doença há 
muitos anos, saiba que é possível solicitar à Receita Federal a restituição do imposto pago nos últimos cinco 

anos Se a doença surgiu há menos tempo, é possível restituir os valores a partir da data do diagnóstico.  
A isenção tem caráter retroativo. Ou seja, é possível pedir a devolução do imposto pago antes do requerimento 
da isenção. Mas, o prazo limite é de cinco anos. Esse prazo vale para todas as questões tributárias, não apenas 

para essa isenção. Para solicitar a devolução do IR pago anteriormente, a pessoa doente que conseguir a 
isenção precisará retificar as declarações dos últimos cinco anos, ou a partir do ano em que houve o diagnóstico, 
caso a doença seja mais recente. 
 

Aposentado isento continua obrigado a fazer declaração anual  
A pessoa doente que conseguir a isenção do Imposto de Renda sobre sua aposentadoria ou pensão deve 
continuar preenchendo a declaração do IR anualmente. A isenção não elimina a obrigação de entrega da 

declaração. 
 


