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INTRODUÇÃO

No dia 23 de março de 2021, foi sancionada a Lei nº 14.126/2021, 
que classificou a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo  
visual, para todos os efeitos legais.

Art. 1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do 
tipo visual, para todos os efeitos legais. (Vide)

Parágrafo único. O previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, 
conforme o disposto no caput deste artigo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a visão monocular 
é caracterizada quando a pessoa tem visão igual ou inferior a 20% em um 
dos olhos.

Neste artigo, destacaremos os principais impactos da lei que classi-
ficou a visão monocular como deficiência visual para efeito da isenção do 
imposto de renda e para fins previdenciários, notadamente a aposentadoria 
especial de pessoas com deficiência, um benefício pouco divulgado e des-
conhecido por muitos servidores públicos.

1 DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Inicialmente, importante destacar a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, também denominada Convenção de Nova York, 
da qual o Brasil é signatário. Trata-se de um tratado internacional que tem 
como propósito promover, proteger e assegurar o total e igual aproveita-
mento de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais a todas as 
pessoas com deficiência, em especial com a criação de legislação e políticas 
que englobem o direito e a dignidade de todas as pessoas com deficiência.

A Convenção de Nova York foi o primeiro Tratado Internacional 
de Direitos Humanos com status constitucional da história do Brasil, sen-
do aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo  
nº 186/2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009.

Cuida-se, aliás, de entendimento confirmado pela Suprema Cor-
te no julgamento da ADI 5357 (STF, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin,  
J. 09.06.2016)1:

Notícias STF

Quinta-feira, 9 de junho de 2016

Escolas particulares devem cumprir obrigações do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, decide STF [...]

Relator

O Ministro Fachin destacou em seu voto que o ensino inclusivo é política 
pública estável, desenhada, amadurecida e depurada ao longo do tempo 
e que a inclusão foi incorporada à Constituição da República como regra. 
Ressaltou que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário: ADI 5357, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 
11.11.2016.
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Deficiência, que tem entre seus pressupostos promover, proteger e assegurar 
o exercício pleno dos direitos humanos e liberdades fundamentais por todas 
as pessoas com deficiência, foi ratificada pelo Congresso Nacional, o que lhe 
confere status de emenda constitucional. Segundo ele, ao transpor a norma 
para o ordenamento jurídico, o Brasil atendeu ao compromisso constitucio-
nal e internacional de proteção e ampliação progressiva dos direitos funda-
mentais e humanos das pessoas com deficiência. [...].

Buscando assegurar e proteger os direitos civis, políticos, sociais, eco-
nômicos e culturais para as pessoas com deficiência, a Convenção sobre 
os Direitos da Pessoa com Deficiência2 assegura, entre outros princípios, o 
princípio da igualdade de oportunidade, acessibilidade e não discriminação:

Art. 3º Princípios gerais:

Os princípios da presente Convenção são:

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a 
liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;

b) A não discriminação;

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

d)  O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência 
como parte da diversidade humana e da humanidade;

e) A igualdade de oportunidades;

f) A acessibilidade;

g) A igualdade entre o homem e a mulher;

h)  O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com defi-
ciência e pelo direito das crianças com deficiência. (Grifou-se)

Nesse ambiente, eventual atuação do Estado no sentido de restringir 
os direitos dos portadores de deficiência, impondo óbices e limitações ine-
xistentes na dicção constitucional, não pode ser admitida em respeito ao 
princípio da máxima efetividade das normas constitucionais.

2 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 5 ago. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
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2 DA VISÃO MONOCULAR COMO DEFICIÊNCIA

O entendimento pacificado na jurisprudência é de que a visão mo-
nocular é enquadrada como deficiência para fins previdenciários, inclusive 
para manter a coerência com as demais esferas do direito, tendo em vista 
que a visão monocular é considerada deficiência para efeito de reserva de 
vaga em concurso público, tema sumulado pelo STJ (Súmula nº 377)3, a qual 
reflete um entendimento consolidado em diversas decisões judiciais4: “O 

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 377. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/
revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2013_34_capSumula377.pdf. Acesso em: 5 ago. 2021.

4 “PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA RECONHECIDA EM 
PERÍCIA – OCORRÊNCIA DE LESÃO MÍNIMA – DIREITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – 1. Caso em que 
o Tribunal regional reformou a sentença concessiva de aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a 
visão monocular não necessariamente geraria incapacidade. 2. No acórdão recorrido há o reconhecimento 
da lesão e da incapacidade parcial e definitiva para o labor: ‘Quanto ao requisito de incapacidade laboral, 
o laudo médico pericial de fls. 55/56, informou que o autor, 58 anos à época da perícia, apresenta trauma 
penetrante no olho direito há mais de vinte anos, visão monocular, [...], concluindo pela existência parcial 
e definitiva da incapacidade, há aproximadamente 20 anos’. Entretanto, o benefício foi negado por não se 
vislumbrar ‘necessariamente’, redução da capacidade para o trabalho. 3. Sabe-se que o magistrado não 
está adstrito ao laudo pericial, podendo, em decisão fundamentada, decidir de forma diversa. Entretanto, no 
caso dos autos, o argumento utilizado para infirmar a perícia, qual seja, a visão de um olho seria suficiente 
para o exercício da atividade de agricultor, não encontra guarida na jurisprudência do STJ, que entende 
devido o benefício quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. 4. Nesse sentido, 
os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.280.123/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 
DJe 03.10.2018 e REsp 1.109.591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJSP), 
Terceira Seção, DJe 08.09.2010. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1828609/AC, 2ª T., Rel. Min. Herman 
Benjamin, J. 20.08.2019, DJe 19.09.2019)

 “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO – ATIVIDADE ESPECIAL – AGENTES NOCIVOS RUÍDO E FÓSFORO – 
APOSENTADORIA ESPECIAL – APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR 
Nº 142/2013 – VISÃO MONOCULAR – DEFICIÊNCIA DE GRAU LEVE – CONCESSÃO – CORREÇÃO 
MONETÁRIA E JUROS DE MORA – [...] 5. De acordo com precedentes desta Corte Regional, nas turmas 
previdenciárias, tributárias e administrativas, o segurado portador de visão monocular é considerado pessoa 
com deficiência. Para fins previdenciários tal limitação classifica-se como deficiência leve, fazendo jus o 
segurado à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, de acordo com os critérios da 
Lei Complementar nº 142/2013, se implementados os demais requisitos legais. 6. Preenchidos os requisitos 
legais a mais de um benefício, tem o segurado direito à opção que lhe seja mais vantajosa. 7. O Supremo 
Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, 
sem modulação de efeitos. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também 
vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu 
os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou 
a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. 9. Os 
juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29.06.2009. A partir de então, 
incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de 
poupança.” (TRF 4ª R., AC 5000425-63.2015.4.04.7114, 6ª T., Relª Taís Schilling Ferraz, juntado aos 
autos em 18.12.2020)

 “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – REQUISITOS E 
CRITÉRIOS DIFERENCIADOS – ARTS. 6º E 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO – ARTS. 2º E 3º DA LC 142/2003 
– GRAUS DE DEFICIÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR –  
1. A Constituição Federal previu, a partir da Emenda Constitucional nº 47, a concessão de aposentadoria aos 
segurados do Regime Geral da Previdência Social que sejam portadores de deficiência, mediante adoção de 
requisitos e critérios diferenciados, consoante seu art. 201, § 1º, regulado, no plano infraconstitucional, pela 
Lei Complementar nº 142/2003. 2. A jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 
(Súmula nº 377), enquadra o portador de visão monocular como pessoa com deficiência para efeito de 
reserva de vaga em concurso público. 3. No âmbito previdenciário, é razoável a concessão de aposentadoria, 
ao portador de visão monocular, de acordo com o critério diferenciado do art. 3º, III, da LC 142/2003.” (TRF 

http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2013_34_capSumula377.pdf
http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2013_34_capSumula377.pdf
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portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso públi-
co, às vagas reservadas aos deficientes”.

Na mesma toada, a recente Lei nº 14.126/20215 classifica a visão 
monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos 
legais:

Art. 1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do 
tipo visual, para todos os efeitos legais. (Vide)

Parágrafo único. O previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, 
conforme o disposto no caput deste artigo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Logo, a pessoa com visão monocular é considerada pessoa com defi-
ciência para todos os fins legais.

3 DA APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO

3.1 Do parâmetro legislativo nacional

O texto constitucional dispôs que as pessoas com deficiência têm 
direito a regras especiais para aposentadoria.

No caso dos servidores públicos, o entendimento sedimentado pelo 
Supremo Tribunal Federal é de que, até a edição de lei complementar exi-
gida pelo art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, a aposentadoria especial 
de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante o pre-
enchimento dos requisitos previstos na legislação aplicável à aposentadoria 
especial dos segurados do Regime Geral de Previdência Social6.

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, me-
diante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inati-

4ª R., AC 5004621-95.2018.4.04.7009, Turma Regional Suplementar do PR, Rel. Márcio Antônio Rocha, 
juntado aos autos em 29.07.2020)

5 BRASIL. Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-
14.126-de-22-de- marco-de-2021-309942029. Acesso em: 5 ago. 2021.

6 Precedentes do STF: MI 721/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.11.2007; MI 795/DF, 
Tribunal Pleno, Relª Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; e ARE 727.541-AgRg/MS, 1ª Turma, Rel. Min. 
Marco Aurélio, DJe 24.04.2013.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.126-de-22-de-
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.126-de-22-de-
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vos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio finan-
ceiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a conces-
são de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de ser-
vidores:

I – portadores de deficiência;

II – que exerçam atividades de risco;

III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudi-
quem a saúde ou a integridade física.

Até a presente data, ainda não foi editada a lei complementar. Diante 
dessa omissão, o direito à aposentadoria especial aos servidores portadores 
de deficiência é exercido mediante a aplicação integrativa das seguintes 
normas emprestadas:

–  Art. 57 da Lei nº 8.213/1991 até a entrada em vigor da Lei Complementar 
nº 142/2013;

– Lei Complementar nº 142/2013.

Devido à inércia do legislador, carecendo de norma que regulamen-
te os direitos dos servidores com deficiência à aposentadoria especial, fo-
ram propostos diversos mandados de injunção no Supremo Tribunal Fede-
ral. A decisão no Mandado de Injunção nº 42457, impetrado por diversas 
entidades sindicais de servidores públicos em uma iniciativa coordenada 
pelo Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos (CNASP), por 
exemplo, determinou a aplicação da lei que regulamenta a aposentadoria 
especial dos segurados do Regime Geral de Previdência aos servidores pú-
blicos enquanto perdurar a omissão legislativa. No ponto, vejamos trecho 
da decisão:

Em 29.11.2012: “[...] Pelo exposto, conheço do mandado de injunção e 
julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER PARCIALMENTE A OR-
DEM, determinando a aplicação, no que couber, do art. 57 da Lei federal 
nº 8.213/1991 para os fins de verificação do preenchimento dos requisitos 

7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Mandado de Injunção (MI) nº 4245-AgRg-AgRg, Tribunal Pleno, Rel. Luiz 
Fux, J. 27.04.2020, Processo Eletrônico DJe-155 Divulg. 19.06.2020, Publ. 22.06.2020.
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para a aposentadoria especial dos substituídos da impetrante. Comunique-se 
a mora legislativa às autoridades competentes. Intime-se a Advocacia-Geral 
da União. Publique-se”.

Em 26.11.2014: “Ex positis, reconsidero parcialmente a decisão ora impug-
nada para determinar a aplicação, ao caso, do disposto no art. 57 da Lei  
nº 8.213/1991 até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 142/2013 para 
fins de verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria es-
pecial do servidor portador de deficiência. Após a vigência da LC 142/2013, 
a referida aferição será feita nos moldes previstos na aludida Lei Complemen-
tar (art. 317, § 2º, do RI/STF)”.

Com a superveniência da Reforma da Previdência em 2019 (Emen-
da Constitucional nº 103), o legislador manteve a aposentadoria da pessoa 
com deficiência em condições diferenciadas. Além disso, reforçou o que a 
jurisprudência vinha decidindo sobre o assunto, determinando a aplicação 
da Lei Complementar nº 142/2013 que disciplina a aposentadoria especial 
no âmbito do Regime Geral de Previdência até que sobrevenha nova lei 
complementar. O constituinte derivado agregou apenas dois novos requisi-
tos (10 anos de serviço público e 5 anos no cargo) para preenchimento das 
condições em se tratando de um servidor público:

Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do  
art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiên-
cia segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público 
federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, 
desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos 
de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo 
em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Com-
plementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de 
cálculo dos benefícios.

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiên- 
cia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucio-
nais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emen-
da Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna 
relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Com efeito, por todos os ângulos que se olhe a questão, seja jurispru-
dencial, seja no âmbito legislativo com a nova Lei nº 14.126, os servidores 
públicos com visão monocular têm direito à aposentadoria especial de pes-
soa com deficiência.
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3.2 Dos requisitos previstos na lei complementar nº 142/2013

De início, cumpre esclarecer que a aposentadoria especial de pes-
soa com deficiência é uma aposentadoria voluntária e não se confunde 
com a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade. Lembrando que a 
aposentadoria por invalidez é concedida nas hipóteses em que o segurado 
apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, ao passo que a 
aposentadoria especial de pessoa com deficiência dirige-se às hipóteses em 
que a pessoa com deficiência não está incapacitada para o trabalho.

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 142 visa dar cobertura previ-
denciária diferenciada a pessoas que apresentem maior dificuldade para o 
desempenho de suas atividades em comparação com os demais segurados 
não acometidos pela deficiência.

Vejamos o que diz a Lei8:

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado 
com deficiência, observadas as seguintes condições:

I – aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 
(vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II – aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vin-
te e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III – aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 
(vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV – aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) 
anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde 
que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e compro-
vada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências 
grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

A Lei prevê duas modalidades de aposentadoria da pessoa com defi-
ciência:

– Aposentadoria por tempo de contribuição;

– Aposentadoria por idade.

8 BRASIL. Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/
asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30038834/do1-2013-05-09-lei-complementar-no-142-de-8-de-
maio-de-2013-30038827. Acesso em: 5 ago. 2021.

http://www.in.gov.br/materia/-
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Na aposentadoria por idade, além da idade mínima de 55 anos para 
mulher e 60 anos de idade homem, o segurado deverá contar com contri-
buição mínima de 15 anos na condição de deficiente.

Na aposentadoria por tempo de contribuição, por sua vez, o legis-
lador não exigiu idade mínima, bastando a comprovação do grau de defi- 
ciência (leve, moderada ou grave) e tempo de contribuição de acordo com 
o grau da deficiência do segurado.

A avaliação do grau de deficiência é feita por meio de perícia mé-
dico-social, conhecida também como “perícia biopsicossocial”, conforme 
procedimento da Portaria Interministerial SDH/MPS/MOG/AGU nº 1, de 
27.01.20149.

A perícia biopsicossocial foi bem definida por Wladimir Novaes  
Martinez10:

A perícia biomédica realizada por médico, avalia, exclusivamente, a situa-
ção biológica (corpo físico e psíquico – funcionamento do cérebro). A perícia 
social, realizada por assistente social, avalia os fatores sociais e ambientais 
nos quais o indivíduo está inserido e qual o nível de influência no seu estado 
de saúde emocional e físico.

Perícia biopsicossocial é a avaliação conjunta da perícia biomédica com a 
perícia social, realizada pelo médico perito, com a emissão de parecer técni-
co conclusivo da capacidade laboral.

A perícia biopsicossocial adotada pelo Ministério da Previdência So-
cial do Brasil para a avaliação da deficiência envolve não apenas um perito 
médico, mas também assistentes sociais para análise dos aspectos psicológi-
cos, biológicos e sociais que influenciam o desenvolvimento, a capacidade 
laboral e o bem-estar de uma pessoa com deficiência.

Contudo, na prática, a avaliação pericial representa mais um desafio 
para as pessoas com deficiência. Primeiro, porque os órgãos e as entidades 
a que estão vinculados os servidores públicos, muitas vezes, não dispõem 
de profissionais para realização da perícia ou estão pouco habituados, in-
viabilizando a concretização do direito. Segundo, porque a documentação 

9 Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30050742/do1-
2014-01-30-portaria-interministerial-n-1-de-27-de-janeiro-de-2014-30050738. Acesso em: 5 maio 2021.

10 MARTINEZ, Wkladimir Novaes; KOSUGI, Direce Namie. Perícia biopsicossocial ou complexa. 1. ed. 
Orientação Wladimir Novaes Martinez; coordenação Dirce Namie Kosugi. São Paulo: LTr, 2017. Vários 
autores.

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30050742/do1-2014-
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30050742/do1-2014-
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médica no passado era escassa, ficando muitas vezes de posse dos hospitais 
que na época não possuíam arquivos organizados e informatizados.

Agrega-se, ainda, o fato de que os segurados ou seus responsáveis 
sequer imaginariam que no futuro essa documentação seria essencial para 
concessão de um benefício previdenciário. Lembrando que a lei que disci-
plinou a aposentadoria das pessoas com deficiência é uma realidade recen-
te, conquistada em 2013, há menos de dez anos.

Nesse sentido, destaca-se a crítica trazida no artigo “Os desafios 
da aposentadoria especialíssima do deficiente”, de Aline Passos Saladino  
Rocha11:

A crítica fica em relação à exigência feita pelo INSS de comprovação do 
início da deficiência através de documentos contemporâneos. Isso porque, a 
geração que busca aposentadoria atualmente não tinha fácil acesso aos seus 
documentos médicos e as clínicas e hospitais, em sua imensa maioria, não 
possuíam arquivos informatizados ou bem organizados.

3.2.1 Requisitos para aposentadoria de pessoa com deficiência

Feitas as considerações acerca da dificuldade na comprovação da 
deficiência, retornamos ao que diz a lei complementar. Os quadros a seguir 
sintetizam os requisitos legais previstos para as duas modalidades (aposen-
tadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade):

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DEFICIÊNCIA HOMEM MULHER

GRAVE 25 anos de contribuição 20 anos de contribuição

MODERADA 29 anos de contribuição 24 anos de contribuição

LEVE 33 anos de contribuição 28 anos de contribuição

APOSENTADORIA POR IDADE

INDEPENDENTE DO GRAU DE 
DEFICIÊNCIA

– 60 anos de idade e
–  15 anos de contribuição e de 

comprovação da deficiência

– 55 anos de idade e
–  15 anos de contribuição e de 

comprovação da deficiência

Esses são os requisitos para que a pessoa com deficiência possa se 
aposentar. Porém, é preciso analisar também a hipótese de deficiência ad-
quirida ou agravada ao longo da vida funcional e a maneira como isso deve 
ser sopesado na fixação dos requisitos.

11 ROCHA, Aline Passos Saladino. Os desafios da aposentadoria especialíssima do deficiente. Revista Âmbito 
Jurídico, Educação jurídica gratuita e de qualidade, n. 162, ano XX, jul. 2017. Disponível em: ambitojuridico.
com.br. Acesso em: 5 ago. 2011.
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3.2.2 Da contagem ponderada (ou conversão)

O legislador não se limitou a definir os requisitos para aposentadoria 
especial. Nas hipóteses em que a deficiência for adquirida após o ingresso 
do segurado no regime de previdência ou nos casos em que a deficiência 
se agravar ou se atenuar, o legislador previu que os tempos serão propor-
cionalmente ajustados. Nessa proporção, considera-se o número de anos 
em que o segurado exerceu atividade laboral com deficiência (leve, mode-
rada e grave) e sem deficiência, conforme tabela de conversão. É o Decreto  
nº 8.145/2013 que disciplina a aposentadoria por tempo de contribuição e 
por idade da pessoa com deficiência no âmbito do RGPS.

Nesse sentido, o Decreto nº 8.145/201312, no art. 70-E, dispõe sobre a 
tabela de conversão a ser aplicada nos casos em que a pessoa se torna defi-
ciente, ou tem seu grau alterado. Segundo o artigo, o tempo de contribuição 
será proporcionalmente ajustado e os respectivos períodos serão somados 
após a conversão. No ponto, vejamos as tabelas de conversão:

MULHER

TEMPO A CONVERTER
MULTIPLICADORES

Para 20 Para 24 Para 28 Para 30

De 20 anos 1 1,2 1,4 1,5

De 24 anos 0,83 1 1,17 1,25

De 28 anos 0,71 0,86 1 1,07

De 30 anos 0,67 0,8 0,93 1

HOMEM

TEMPO A CONVERTER
MULTIPLICADORES

Para 25 Para 29 Para 33 Para 35

De 25 anos 1 1,16 1,32 1,4

De 29 anos 0,86 1 1.14 1,21

De 33 anos 0,76 0,88 1 1,06

De 35 anos 0,71 0,830 0,94 1

Na primeira coluna, identificamos o tempo mínimo de contribuição 
exigido antes da deficiência; nas colunas seguintes, o tempo mínimo de 
contribuição, de acordo com o grau de deficiência do trabalhador. Ao cru-
zarmos os dados na tabela de conversão identificamos o multiplicador a 
ser utilizado no cálculo. Isso é, para que o tempo de contribuição efetuado 
como contribuinte comum seja válido para a aposentadoria da pessoa com 

12 BRASIL. Decreto nº 8.145, de 3 de dezembro de 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2013/decreto/d8145.htm. Acesso em: 5 ago. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8145.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8145.htm


68    ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� RST Nº 390 – Dez/2021 – PARTE GERAL – DOUTRINA

deficiência, esse tempo deverá ser multiplicado por um coeficiente para, 
depois, ser efetivamente somado às contribuições como deficiente.

Da mesma forma, havendo alteração do grau de deficiência, aplica-se 
a tabela de conversão, considerando sempre o grau de deficiência prepon-
derante.

Citamos, por exemplo, o caso de uma servidora que, após 25 anos de 
tempo de contribuição, teve o diagnóstico de visão monocular considerada 
pela perícia como grau leve. Nesse caso, para se valer da aposentadoria 
especial de pessoa com deficiência que exige 28 anos de tempo de contri-
buição, os 25 anos de tempo de contribuição sem deficiência serão conver-
tidos pelo fator de conversão 0,93. Após a conversão, esse período laborado 
sem deficiência poderá ser somado às contribuições como deficiente para 
aplicação da Lei Complementar nº 142. Vejamos a tabela ilustrativa a seguir 
trazendo, inicialmente, a conversão do tempo sem deficiência para, após, 
somar-se ao tempo com deficiência:

Tempo sem deficiência 9.125 dias 0,93 8.486, dias

Tempo com deficiência 1.734 dias 1.734 dias

Deficiência leve (tempo mínimo exigido 28 anos) 10.120 dias

Agrega-se, ainda, o fato de que a legislação permite aos trabalhadores 
que ao longo da vida profissional desenvolveram atividades especiais, tam-
bém denominadas insalubres, convertam esse tempo para fins de obtenção 
da aposentadoria de pessoa com deficiência. A conversão do tempo segue o 
mesmo padrão da situação descrita supra. Porém, os coeficientes utilizados 
são diferentes.

O Decreto, em seu art. 70-F, informa que a redução do tempo de 
contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada com a 
redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exer-
cidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física. Contudo, a legislação permite a conversão do tempo especial, em se 
tratando de tempo de contribuição distinto.

Vejamos, a seguir, as tabelas de conversão de tempo para o(a) 
trabalhador(a) que exerceu atividade especial (Decreto nº 8.145/2013):

MULHER

TEMPO A CONVERTER
MULTIPLICADORES

Para 15 Para 20 Para 24 Para 25 Para 28

De 15 anos 1 1,33 1,6 1,67 1,87

De 20 anos 0,75 1 1,2 1,25 1,4
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MULHER

TEMPO A CONVERTER
MULTIPLICADORES

Para 15 Para 20 Para 24 Para 25 Para 28

De 24 anos 0,63 0,83 1 1,04 1,17

De 25 anos 0,6 0,8 0,96 1 1,12

De 28 anos 0,54 0,71 0,86 0,89 1

HOMEM

TEMPO A CONVERTER
MULTIPLICADORES

Para 15 Para 20 Para 25 Para 29 Para 33

De 15 anos 1 1,33 1,67 1,93 2,2

De 20 anos 0,75 1 1,25 1,45 1,65

De 25 anos 0,6 0,8 1 1,16 1,32

De 29 anos 0,52 0,69 0,86 1 1,14

De 33 anos 0,45 0,61 0,76 0,88 1

Assim, se o servidor contribuiu em períodos distintos como traba-
lhador especial e como pessoa com deficiência, ele tem direito à conta-
gem diferenciada de seu tempo de contribuição por dois motivos, a saber,  
(1) por trabalhar em condições nocivas à saúde e (2) por ser pessoa com 
deficiência.

No sentido de que é possível a utilização da contagem diferencia-
da do tempo trabalhado em condições insalubres, afirma João Marcelino  
Soares, em sua obra Aposentadoria da pessoa com deficiência13:

[...] “o art. 10 da Lei Complementar nº 142/2013 veda apenas sobre o mes-
mo período. Se forem diferentes, o período da atividade especial deve ser 
convertido para o tempo qualificado, utilizando-se para tanto as tabelas do  
art. 70-F, § 1º do Decreto nº 3.048/1999”.

INCLUIR PARÁGRAFO DE CONCLUSÃO E INTRODUZIR O ASSUNTO 
DOS PROVENTOS

3.3 Dos proventos Da aposentaDoria especial por Deficiência

As recentes reformas previdenciárias ocorridas nos últimos 23 anos 
criaram gerações distintas de aposentados, seja quanto aos requisitos, como 
também quanto ao valor dos proventos. Não compõem o objeto desse es-
tudo essas alterações, mas não se pode olvidar que, conforme a data de 

13 SOARES, João Marcelino. Aposentadoria da pessoa com deficiência. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2014. p. 166 e 
176.
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ingresso no serviço público, os proventos podem ser mais ou menos inte-
ressantes.

No que diz respeito ao cálculo dos proventos, a Lei Complementar  
nº 142 informa em seu art. 8º:

Art. 8º A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência 
será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em confor-
midade com o disposto no art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
os seguintes percentuais:

I – 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos 
I, II e III do art. 3º; ou

II – 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de benefício 
por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de 30% (trinta 
por cento), no caso de aposentadoria por idade.

De acordo com a Lei, em se tratando de aposentadoria por tempo de 
contribuição, os proventos corresponderão a 100% do salário-de-benefício, 
ou seja, 100% da média aritmética dos salários-de-contribuição. Ao passo 
que, na aposentadoria por idade, os proventos corresponderão a 70% do sa-
lário-de-benefício acrescidos de 1% por grupo de 12 contribuições mensais.

Aplicando a Lei Complementar nº 142 aos servidores públicos, diz 
o art. 22 da Emenda Constitucional nº 103/2019 que não só os requisitos, 
como também os critérios de cálculo dos benefícios previstos na LC 142 
serão aplicados aos servidores públicos federais.

Contudo, entendemos que se o servidor público que tenha ingressado 
no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem legítima 
expectativa de se aposentar com proventos de acordo com a sua última re-
muneração e com paridade.

Nessa esteira, a aplicação da proteção à confiança legítima recomen-
da juízo de ponderação a ser efetivado pelo julgador, pela Administração 
Pública e pelo legislador, de forma que as alterações legais ocorram sem 
gerar um clima de insegurança e de imprevisão para os administrados.

Importante destacar as considerações de Paulo Modesto sobre a tutela 
da legítima expectativa envolvida na relação previdenciária14:

14 MODESTO, Paulo. Disposições constitucionais transitórias na reforma da previdência: proteção da confiança e 
proporcionalidade. R. Bras. de Dir. Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 15, n. 56, p. 9-54, jan./mar. 2017.
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Não se trata de tutelar simples expectativa de direito, mas de reconhecer 
valor jurídico ponderado para situações jurídicas que se encadeiam no curso 
do tempo, à semelhança de degraus de aquisição paulatina de requisitos 
para obtenção da situação subjetiva final, e que não podem ser equiparadas 
à situação dos novos entrantes do regime, sob pena de fraudar expectativas 
legítimas. Numa palavra: a relação previdenciária é um processo, compor-
tando situações jurídicas intermediárias, cujo valor jurídico não se mede sem 
consideração do princípio da proporcionalidade e da equidade.

Considerando, portanto, a legítima expectativa envolvida na relação 
previdenciária, entendemos que os servidores que ingressaram no serviço 
público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tinham à época ex-
pectativa de se aposentar com proventos pagos de acordo com a sua úl-
tima remuneração e com paridade. A inércia do legislador em disciplinar 
um direito previsto constitucionalmente não pode desrespeitar as legítimas 
expectativas, impondo aos servidores públicos com deficiência um trata-
mento diferenciado dos demais servidores. Entendimento diverso violaria 
os princípios da máxima efetividade das normas constitucionais e da não 
discriminação das pessoas.

Importa destacar, por fim, que, pela regra da concessão do benefício 
mais vantajoso ao segurando, é facultado ao trabalhador com deficiência 
optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria que lhe 
seja mais vantajosa, desde que preenchidos os requisitos.

4 DO DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA

Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria e optando por 
permanecer em atividade, os servidores fazem jus ao abono de permanên-
cia, surgido na EC 41/2003 e trazido para o corpo da Constituição (art. 40, 
§ 19) pela EC 103 (ainda que fragilizado pela possibilidade de alteração via 
lei ordinária). Trata-se de um direito dos servidores públicos que preenchem 
os requisitos para aposentadoria e optam por permanecer em atividade. O 
benefício corresponde ao valor descontado a título de contribuição previ-
denciária.

Nesse sentido, colaciona-se a decisão do Supremo Tribunal Federal 
em Repercussão Geral (Tema 888) que entende legítimo o pagamento do 
abono de permanência quando preenchidos os requisitos da aposentadoria 
voluntária especial, como é o caso da aposentadoria especial de pessoa 
com deficiência:



72    ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� RST Nº 390 – Dez/2021 – PARTE GERAL – DOUTRINA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS 
O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APO-
SENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL – CONCESSÃO DO ABONO DE 
PERMANÊNCIA – LEGITIMIDADE – 1. É legítimo o pagamento do abono de 
permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor 
público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos 
requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40,  
§ 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recur-
so extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a 
reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408-RG, Rel. Min. 
Teori Zavascki, J. 14.04.2016, Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral – Mé-
rito, DJe-077 Divulg. 20.04.2016, Publ. 22.04.2016)15

Entendimento esse confirmado pelo legislador no art. 8º, combinado 
com o art. 22, ambos da Emenda Constitucional nº 103/201916:

Art. 8º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da 
Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências 
para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos 
arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a 
um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previ-
denciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do  
art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiên-
cia segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público 
federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, 
desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos 
de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo 
em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Com-
plementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de 
cálculo dos benefícios.

De todo o exposto, resta claro que os servidores que preenchem os 
requisitos para aposentadoria especial têm direito à percepção do abono de 
permanência enquanto permanecer em atividade.

15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ARE 954408-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, J. 14.04.2016, Acórdão 
Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-077 Divulg. 20.04.2016, Publ. 22.04.2016.

16 BRASIL. Emenda Constitucional nº 103/2019, de 12 de novembro de 2019. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm. Acesso em: 5 ago. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm


RST Nº 390 – Dez/2021 – PARTE GERAL – DOUTRINA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73 

5 DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Outra dimensão da proteção legal à pessoa com deficiência, bem 
distinta da previdenciária, é a de natureza tributária. Que vantagens ou be-
nefícios decorrem do diagnóstico da visão monocular?

5.1 Dos requisitos para isenção tributária previstos na lei nº 7.713/1988

A Lei nº 7.713/198817, que dispõe sobre o imposto de renda, em seu 
art. 6º, inciso XIV, informa que os proventos de aposentadoria estão isentos 
de imposto de renda quando percebidos por portadores de doenças ou con-
dições graves. Há, portanto, dois requisitos cumulativos para incidência do 
referido dispositivo legal:

– Os rendimentos sejam relativos à aposentadoria;

– O contribuinte possua doença grave elencada na Lei: Aids (sín-
drome da imunodeficiência adquirida), alienação mental, car-
diopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença 
de Paget em estados avançados (osteíte deformante), doença 
de Parkinson, esclerose múltipla; espondiloartrose anquilosan-
te; fibrose cística (mucoviscidose); hanseníase; nefropatia grave; 
hepatopatia grave; neoplasia maligna; paralisia irreversível e in-
capacitante; tuberculose ativa.

Todavia, o texto legal não previa expressamente a cegueira mono-
cular. A redação da Lei nº 7.713/1988 trata apenas como cegueira, sem 
qualquer outra especificação. Essa redação culminou em entendimentos 
diversos, tendo a Administração Pública em algumas oportunidades enten-
dido que a cegueira monocular não se enquadraria como causa ensejadora 
à isenção do imposto de renda.

Dessa forma, a Lei nº 14.126/2021 vem sepultar qualquer dúvida, 
também, quanto à correta aplicação do disposto pelo art. 6º, XIV, da Lei  
nº 7.713/1988.

Tal isenção é devida, conforme o § 4º do art. 35 do Decreto  
nº 9.580/201818, desde o mês de concessão da aposentadoria ou, se já apo-

17 BRASIL. Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l7713.htm. Acesso em: 5 ago. 2021.

18 BRASIL. Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4. Acesso em: 5 ago. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7713.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7713.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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sentado, desde a data em que acometido pela doença ou condição ou do 
laudo que a diagnostique. Vejamos o texto legal:

Art. 35. São isentos ou não tributáveis:

[...]

b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em ser-
viço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tubercu-
lose 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 de doença de Paget (osteíte deformante), contami-
nação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cís-
tica (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da 
reforma.

[...]

§ 4º As isenções a que se referem as alíneas b e c do inciso II do caput 
aplicam-se:

I – aos rendimentos recebidos a partir:

a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando 
a doença for preexistente;

b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial 
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhe-
cer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da 
reforma ou da pensão; ou

c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo 
pericial;

[...].

Assim sendo, uma vez aposentado e se acometido de cegueira, seja 
ela binocular ou monocular, tem direito o contribuinte à isenção do impos-
to de renda incidente sobre os seus proventos.

5.2 a isenção tributária na hipótese De cegueira monocular na jurispruDência

No âmbito do Judiciário, a controvérsia acerca da cegueira binocular 
ou monocular para fins de isenção o imposto de renda já havia sido dirimida 
pelo Superior Tribunal de Justiça.
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Ao menos desde 2011 o STJ já adota entendimento no sentido de que 
a Lei nº 7.713/1988 não faz qualquer distinção quanto à cegueira binocular 
ou monocular para fins de isenção do imposto de renda19:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – IRPF – ISENÇÃO – ART. 6º, XIV, DA LEI  
Nº 7.713/1988 – INTERPRETAÇÃO LITERAL – CEGUEIRA – DEFINIÇÃO 
MÉDICA – PATOLOGIA QUE ABRANGE TANTO O COMPROMETIMENTO 
DA VISÃO NOS DOIS OLHOS COMO TAMBÉM EM APENAS UM

1. Hipótese em que o recorrido foi aposentado por invalidez permanente em 
razão de cegueira irreversível no olho esquerdo e pleiteou, na via judicial, o 
reconhecimento de isenção do Imposto de Renda em relação aos proventos 
recebidos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2. As normas instituidoras de isenção devem ser interpretadas literalmente 
(art. 111 do Código Tributário Nacional). Sendo assim, não prevista, expres-
samente, a hipótese de exclusão da incidência do Imposto de Renda, incabí-
vel que seja feita por analogia.

3. De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Pro-
blemas Relacionados à Saúde (CID-10), da Organização Mundial de Saúde, 
que é adotada pelo SUS e estabelece as definições médicas das patologias, 
a cegueira não está restrita à perda da visão nos dois olhos, podendo ser 
diagnosticada a partir do comprometimento da visão em apenas um olho. 
Assim, mesmo que a pessoa possua visão normal em um dos olhos, poderá 
ser diagnosticada como portadora de cegueira.

4. A lei não distingue, para efeitos da isenção, quais espécies de cegueira 
estariam beneficiadas ou se a patologia teria que comprometer toda a visão, 
não cabendo ao intérprete fazê-lo.

5. Assim, numa interpretação literal, deve-se entender que a isenção prevista 
no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 favorece o portador de qualquer tipo de 
cegueira, desde que assim caracterizada por definição médica.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.196.500/MT, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.02.2011)

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), inclusive, editou 
em 2016 uma súmula tratando do tema, deixando expressa a não diferen-
ciação quanto às formas de cegueira:

19 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.196.500/MT, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.02.2011.
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Súmula nº 88

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, norma que deve ser interpretada na sua 
literalidade, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular, para 
efeito de isenção de Imposto sobre a Renda.20

O entendimento do TRF4 se consolidou nesse sentido. Vejamos:

EMENTA: IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – 
ISENÇÃO – CEGUEIRA MONOCULAR – TERMO INICIAL

1. Os portadores de cegueira monocular fazem jus a isenção do imposto de 
renda sobre os seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, 
da Lei nº 7.713, de 1988.

2. O termo inicial da isenção é o momento em que ocorrem simultaneamen-
te os dois requisitos para o benefício: percepção de proventos de inatividade 
e comprovação da doença geradora da isenção.

3. Caso em que a doença geradora da isenção já existia no momento da con-
cessão da aposentadoria, incidindo a partir daí o benefício.

(TRF 4ª R., AC 5063300-09.2018.4.04.7100, 1ª T., Rel. Roger Raupp Rios, 
juntado aos autos em 07.10.2020)

Importa destacar que a Receita Federal, desde 2017, com as alte-
rações promovidas pela Instrução Normativa nº 1.756, de 31 de outubro 
de 2017, está considerando a visão monocular como causa ensejadora da 
isenção do imposto de renda21:

Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014

Art. 62. Estão dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA os 
rendimentos de que tratam os atos declaratórios emitidos pelo Procurador-
-Geral da Fazenda Nacional com base no art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de 
julho de 2002, desde que observados os termos dos respectivos atos declara-
tórios, tais como os recebidos a título de:

[...]

20 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Súmula nº 88. Disponível em: https://www.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao=sumulas_trf4. Acesso em: 5 ago. 2021.

21 BRASIL. Receita Federal. Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=57670&visao=anotado. Acesso em: 5 
ago. 2021.

http://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php
http://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action
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XVII – valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão, quan-
do o beneficiário for portador do gênero patológico “cegueira”, seja ela bi-
nocular ou monocular, desde que devidamente caracterizada por definição 
médica (Ato Declaratório Executivo PGFN nº 3, de 30 de março de 2016). 
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1756, de 31 de outubro de 
2017)

Portanto, em se tratando de segurado aposentado e com diagnóstico 
de cegueira monocular, tem ele direito à isenção do imposto de renda desde 
a data de sua aposentadoria ou, quando se tratar de causa superveniente, 
desde a data da comprovação da cegueira monocular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, a jurisprudência já vinha reconhecendo a visão mono-
cular como deficiência visual para fins previdenciários, tributários e para 
reserva de vaga em concurso púbico. O legislador, portanto, ao editar a Lei  
nº 14.126/2021, apenas positivou um entendimento já bastante consolida-
do. A grande vantagem disso é a desnecessidade de movimentar o Poder 
Judiciário, não podendo mais a administração invocar o princípio da legali-
dade (fazer apenas o que lei prevê).

Para fins de isenção do imposto de renda, o contribuinte deverá soli-
citá-la junto à fonte pagadora de seus proventos de aposentadoria (INSS ou 
pessoa jurídica a que está vinculado, se servidor público).

No que diz respeito à concessão do abono de permanência, reco-
menda-se que o servidor solicite na via administrativa a projeção de sua 
aposentadoria com base na aposentadoria especial de pessoa com deficiên-
cia e, na hipótese de preencher os requisitos, solicite a implementação do 
abono de permanência em folha.

Em todas as hipóteses (concessão de abono de permanência ou apo-
sentadoria e isenção tributária) é exigível uma avaliação pericial, ocasião 
em que deve ser apresentada documentação médica na qual conste a data 
do diagnóstico da visão monocular com a indicação do Código Internacio-
nal de Doenças (CID) (atestados, laudos, exames, prontuários) para com-
provar o histórico da deficiência, bem como o tempo de contribuição nessa 
condição.

Destaca-se, por oportuno, que, de acordo com a legislação brasilei-
ra, cabe ao médico o dever de guardar o prontuário do paciente. O prazo 
mínimo de guarda de prontuários é 20 anos para documentos escritos e 
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indeterminado para documentos digitalizados22. Assim, caso o servidor não 
disponha de toda documentação médica, poderá contatar as instituições de 
saúde, clínicas, etc. em que foi atendido para solicitar acesso ao seu pron-
tuário.

Para fins de aposentadoria, considerando as diversas modalidades de 
aposentadoria e de cálculos dos benefícios, recomenda-se que o servidor 
sempre busque assessoramento jurídico antes de solicitar a aposentadoria 
para estudar e indicar a modalidade de aposentadoria mais vantajosa no 
caso.

Ao final, caso indeferido o benefício pleiteado na via administrativa, 
sugere-se que os servidores busquem assessoramento jurídico para análise 
de seu direito, pois, em que pese os avanços na legislação e na jurisprudên-
cia, ainda há muito entraves na concretização dos direitos das pessoas com 
deficiência.
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