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Na averiguação e apresentação de benefícios tributários atribuídos à classe
econômica mais vulnerável, seja de maneira direta (casos em que a renda da
população está diretamente relacionada ao benefício), seja de modo indireto (quando há um benefício tributário relativo ao valor financeiro envolvido
na operação, independentemente da renda da pessoa beneficiada), definir
o que é população de baixa renda não é tarefa simples nem uníssona, visto
existirem características específicas de cada parte do mundo e do país que
influenciam a faixa de valores e o comportamento de cada população.
Alguns critérios legais determinam qual parcela da população é beneficiária
de ações sociais. Aproveitando as definições legislativas atreladas aos benefícios sociais, podemos buscar parâmetros de delimitação do conceito de
população de baixa renda no Brasil.
O Decreto n.º 6.135/2007 dispõe sobre as condições para viabilização do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e conceitua população de baixa renda como a família (unidade nuclear composta de um ou
mais indivíduos) que possui renda familiar mensal per capita (por pessoa)
de até meio salário mínimo (atualmente R$ 499,00); ou a que tem renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos (atualmente R$ 2.994,00),
ainda que a renda per capita seja superior a meio salário mínimo.
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Na presente cartilha são tratados os benefícios relacionados aos seguintes
tributos:
a) Imposto federal: IRPF;
b) Impostos estaduais: IPVA, ITCMD;
c) Impostos municipais: IPTU.
A escolha dos tributos a serem analisados embasa-se no fato de serem os
que mais corriqueiramente incidem em eventos praticados pela população
de baixa renda e que geram dúvidas e desconhecimento. Eis que abrangem:
a geração de renda; a propriedade de veículos automotores (carros e motos);
a transmissão de bens por morte (herança) ou por doação; e a propriedade
de imóveis urbanos.
No caso dos tributos estaduais, a cartilha se atenta à legislação do Estado do
Espírito Santo e, no caso dos tributos municipais, destaca apenas os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
I – IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF
O imposto incidente sobre a renda das pessoas físicas, comumente denominado de Imposto sobre a Renda, ou IRPF, figura entre os maiores, senão o
maior meio de arrecadação federal, haja vista ser cobrado de todas as pes-
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soas físicas que recebem renda (produto do trabalho – salário; produto do
capital – rendimento da poupança) ou proventos de qualquer natureza (ou
seja, qualquer acréscimo patrimonial), independentemente de nacionalidade,
sexo, idade, estado civil ou profissão (vide art. 1º do Decreto n.º 9.580/2018).
Ao observar os critérios de generalidade, universalidade, progressividade e
capacidade contributiva, o IRPF acaba representando um meio efetivo de
redistribuição de renda, pois com a sua receita possibilita-se o financiamento
de diversos serviços públicos.
Nesse panorama de redistribuição de renda e justiça social, a legislação prevê benefícios que podem ser aproveitados direta ou indiretamente pela população de baixa renda. Vide alguns:
a) dedução de gastos que, assim, reduzem o valor tributável a título
de IRPF – ex.: dedução com gastos por dependentes (limitada a R$ 2.275,08
por dependente), com gastos de saúde (sem limite específico), com gastos de
educação (limitada a R$ 3.561,50);
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b) isenção do pagamento de IRPF para os rendimentos auferidos no
período de um ano e que totalizem até R$ 22.847,76 – equivalente a uma
renda mensal de até R$ 1.903,98. Caso os rendimentos ultrapassem tal valor, há cobrança do IRPF a partir de alíquotas progressivas. Confira tabela
abaixo relativa à faixa de isenção e às alíquotas progressivas de IRPF para o
ano de 2018:

II – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES –
IPVA
O IPVA é o imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotivos
(carros, motocicletas, caminhões). O Governo do Estado do Espírito Santo
não concede uma condição mais benéfica para a população de baixa renda
no que concerne a esse tributo nem fixa a redução ou a isenção deste em
virtude do valor do veículo.
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Contudo, o Estado isenta do tributo os veículos automotores terrestres que
tenham mais de 15 (quinze) anos de fabricação, ou seja, aqueles que, por estimativa, já possuem valor patrimonial bem reduzido e depreciado.
Tal isenção atrelada à idade do veículo acaba por beneficiar indiretamente a
população de baixa renda e quem optar por veículos mais antigos.
III – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD
Por permissão constitucional, os Estados podem instituir e cobrar o Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (mais conhecido como ITCMD) de
quaisquer bens ou direitos, o qual é devido por toda pessoa física ou jurídica
que receber bens ou direitos por doação, herança ou diferença de partilha,
por exemplo.
No Estado do Espírito Santo, o ITCMD é regulamentado pelo Decreto n.º
3.469-R, de 19 de dezembro de 2013, e sua alíquota é de 4%, nos termos do
art. 12 da Lei n.º 10.011/13.
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O tributo em si não está atrelado à condição financeira dos indivíduos que
participam da relação jurídica (herança, doação, usufruto), de modo que o
fato de a pessoa estar enquadrada como população de baixa renda não lhe
confere isenção ou redução do tributo.
Todavia, observando a capacidade contributiva, o Estado elencou hipóteses
em que não cobra o ITCMD. Abaixo listamos algumas:
- Casos de isenção do imposto na transmissão por morte:
a) imóvel destinado exclusivamente à moradia do herdeiro ou legatário, até o limite de duzentos mil Valores de Referência do Tesouro Estadual
(VRTEs) – ou seja, imóvel de até R$ 684.340,00, considerando que a VRTE
está fixada em 3,4217 em 2019 – e desde que ele (ou o espólio) não possua
outro bem imóvel. Porém, se o valor total da transmissão ultrapassar o limite
ali fixado, o imposto será calculado apenas sobre a parte excedente;
b) imóvel cujo valor não ultrapassar vinte mil VRTEs – ou seja, imóvel
avaliado em até R$ 68.434,00 –, desde que seja o único bem imóvel transmitido;
c) imóvel rural com área não superior a vinte e cinco hectares, de cuja
exploração do solo dependa o sustento da família do herdeiro ou do cônjuge
sobrevivente a que tenha cabido por partilha, desde que o herdeiro (ou o espólio) não possua outro imóvel;
d) depósitos bancários e aplicações financeiras, até o limite de dez mil
VRTEs – isto é, até R$ 34.217,00. Porém, se o valor total da transmissão ultrapassar esse limite, o imposto será calculado apenas sobre a parte excedente, ou seja, sobre o montante que superar R$ 34.217,00. Exemplificando:
um herdeiro receberá R$ 40.000,00 que estavam em conta-corrente do falecido, mas há isenção para R$ 34.217,00. Logo, o ITCMD irá incidir apenas
sobre o valor de R$ 5.783,00;
e) independentemente do valor, a quantia devida:
		 i. pelo empregador ao empregado;
		 ii. por Institutos de Seguro Social e Previdência, oficiais ou privados;
		 iii. de verbas e prestações de caráter alimentar decorrentes de decisão judicial em processo próprio; e
		 iv. do montante de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Participação do Programa de Integração
Social (PIS) e do Fundo Único do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), não recebidos em vida pelo respectivo titular;
12
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		 f) bens móveis e imóveis, títulos e créditos, bem como direitos a eles
relativos, decorrentes da extinção do usufruto, quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor.
- Casos de isenção do imposto pela transmissão por doação:
a) a pessoas carentes, promovidas pela União, pelo Estado ou pelos
municípios, de acordo com programas de assistência social previstos em suas
legislações específicas;
b) cujo valor não ultrapassar cinco mil VRTEs – ou seja, inferior a R$
17.108,50 –, observado que, no caso de sucessivas doações entre os mesmos
doadores/donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas
a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser recalculado a
cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos;
c) de aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de vestuário,
até o limite de dez mil VRTEs por bem – R$ 34.217,00 por bem;
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d) quando o valor do imposto devido, constante no documento de arrecadação, resulte em quantia inferior ao equivalente a cinco VRTEs – ou seja,
atualmente, tributo inferior a R$ 17,10.
IV – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU
A sigla IPTU corresponde a imposto incidente sobre a propriedade territorial
urbana. O tributo incide sobre os bens imóveis localizados nas áreas urbanas
dos municípios, havendo edificação ou não no terreno.
O valor do IPTU é obtido a partir da multiplicação entre o valor atribuído pela
prefeitura ao imóvel (valor venal do imóvel) e a alíquota fixada para o bem.
Importante é destacar que o IPTU não se confunde com a conhecida taxa de
lixo nem com a contribuição para custeio da iluminação pública.
A isenção do IPTU não é extensível às taxas e às contribuições.
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a) Vitória
O município de Vitória isenta do pagamento de IPTU nas seguintes hipóteses:
		 i) os imóveis edificados avaliados em até R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), não incluídas nesse caso as vagas de garagem; e
		 ii) os imóveis não edificados (terrenos vazios) cuja avaliação seja de
até R$ 7.000,00 (sete mil reais).
b) Vila Velha
O município de Vila Velha prevê duas hipóteses de isenção, quais sejam:
		 i) imóveis que valem até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – nos termos
da Lei n.º 5.243. Tal situação já vem informada no próprio carnê emitido pela
prefeitura. O contribuinte também tem o dever de pagar a taxa de limpeza
urbana;
		 ii) isenção para imóveis edificados que se encontrem em logradouros
(ruas) sem pavimentação, conforme disposto na Lei n.º 4.864, sendo necessário formular requerimento expresso para a concessão da isenção ano a ano.
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c) Serra
O município de Serra prevê os seguintes casos de isenção:
		 i) o imóvel único do sujeito passivo da obrigação, quando por ele
ocupada para moradia e desde que o valor venal do referido bem não exceda
à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
		 ii) o imóvel residencial único do aposentado ou pensionista que tenha renda bruta comprovada de até 03 (três) salários mínimos mensais, utilizado como residência própria enquanto por ele ocupada, desde que o valor
venal desse imóvel não exceda a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e
desde que ele não tenha dentro do território desse município nenhum outro
imóvel em seu nome, inclusive de veraneio, casos em que cessará a isenção;
		 iii) Os imóveis que independentemente de sua localização tenham
área igual ou superior a 10.000 m² que seja destinada à produção hortifrutigranjeira e de atividades agropastoris, que esteja cumprindo sua destinação
e que seja explorada pelos proprietários para o sustento familiar ou para
comercialização do excedente, provada essa condição com vistoria da Secretaria Municipal de Finanças.
Todas as isenções precisam ser requeridas anualmente, antes do vencimento da primeira parcela do IPTU, como determina o artigo 365 da Lei n.º
3.383/2011. Todavia, no caso da isenção do pagamento do IPTU referente ao
único imóvel do contribuinte, que esteja ocupado para moradia e seja avaliado em até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), só será necessário efetuar o
requerimento uma vez, pois, após deferido, sua renovação será concedida
automaticamente, enquanto existirem os pressupostos que autorizam a concessão.
d) Cariacica
No município de Cariacica, há duas hipóteses indiretas de benefício tributário para a população de baixa renda e quem mais enquadrar-se:
		 i) os moradores de vias não pavimentadas têm direito à isenção do
IPTU;
		 ii) os cidadãos que recebem benefício previdenciário (aposentadoria, pensão) ou amparo social (previsto na Lei Orgânica da Assistência Social)
possuem direito à isenção total do IPTU e à isenção de 50% do valor da Taxa
de Coleta de Resíduos Sólidos.
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A população idosa possui alguns direitos que lhe são garantidos e que podem
significar uma considerável redução de sua carga tributária.
São isenções e demais benefícios fiscais capazes de tornar menos onerosa a
vida daqueles que se encontram com determinada idade, permitindo, assim,
que possam investir melhor seus respectivos rendimentos pessoais.
Esta cartilha demonstra, em tópicos, quais os direitos que os idosos podem
reivindicar, caso a caso, para uma adequada tributação.
I – ISENÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DE IPTU
O IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade do bem imóvel devido
para o município onde o respectivo bem se encontrar.
Os municípios, em sua grande maioria, preveem isenções, totais ou parciais,
para o IPTU quando o bem imóvel é de propriedade de pessoa idosa. Nesses
casos deve o idoso buscar a sede da prefeitura de sua cidade e procurar verificar a existência desse benefício e os requisitos que devem ser atendidos.
Em alguns casos a isenção é de 100% (cem por cento) do valor do IPTU e, em
outros, num percentual menor. Em muitos municípios, além de comprovar a
sua idade, a pessoa deve, em alguns casos, comprovar determinada renda
ou, até mesmo, ser proprietária de um único imóvel.
São requisitos específicos de cada município que devem, caso a caso, ser observados pelos contribuintes.
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II – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E PRIORIEDADE NA RESTITUIÇÃO
Conforme prevê a legislação (Decreto n.º 9.580/2018), os aposentados, pensionistas e reservistas com mais com mais de 65 (sessenta e cinco) anos possuem isenção sobre os respectivos proventos no limite de R$ 1.903,98 (um
mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, incluindo o
13º salário, a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015, o que implica
uma isenção de uma renda anual de até R$ 24.751,74 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos).
Deve-se destacar que o benefício fiscal não é para qualquer renda que a pessoa receber, mas apenas para aquelas provenientes dos proventos de aposentadoria.
Ainda sobre o Imposto de Renda, as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos
de idade possuem prioridade no recebimento de sua restituição.
III – ISENÇÃO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Os idosos com mobilidade reduzida podem adquirir veículos automotores
com isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) desde que o automóvel seja de fabricação nacional, equipado com motor de cilindrada não
superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas, inclusive
a de acesso ao bagageiro, movido a combustível de origem renovável ou sistema reversível de combustão.
A isenção do IPI somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver
sido adquirido há mais de 02 (dois) anos.
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A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os
requisitos dispostos na lei.
No caso de idoso que tenha sido interditado, o respectivo curador poderá,
representando-o, requerer a concessão do benefício.
IV – ATENDIMENTO PRESENCIAL PREFERENCIAL NA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
De acordo com a Portaria RFB n.º 457, de 28 de março de 2016, as pessoas
com mais de 60 (sessenta) anos têm atendimento presencial preferencial nas
unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de todo o país.
É por meio desse atendimento que o contribuinte pode tirar dúvidas com relação à determinada cobrança, formular consultas e impugnar a exigência de
certos tributos, entre outras ações.
V – ISENÇÃO DE IPVA
O idoso que for portador de deficiência física tem direito à isenção de IPVA
em alguns Estados da Federação, como no caso do Espírito Santo, benefício
esse que deve ser requerido mediante o preenchimento de formulário próprio e atendendo aos requisitos de cada legislação estadual respectiva.
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A Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) em seu artigo 2º,
caput, dispõe: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Em nossa legislação há a possibilidade de a isenção, que é um benefício tributário, ser concedida para as pessoas com deficiência, vejamos:
Isenção de IPI para a compra de veículos: o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo federal que incide sobre todos os produtos industrializados comercializados no Brasil. A alíquota que recai sobre os automóveis
fabricados no Brasil varia de 2% a 8%.
A Lei n.º 8.989/95 concede a isenção para automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm³
(dois mil centímetros cúbicos), de, no mínimo, 4 (quatro) portas, inclusive a de
acesso ao bagageiro, adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio
de seu representante legal.
A legislação também prevê que a pessoa com deficiência só pode adquirir um
novo automóvel com isenção de IPI a cada dois anos.
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Isenção de IOF para a compra de veículos: conforme a Lei n.º 8.383/91, a pessoa com deficiência física cuja limitação tenha sido atestada pelo Detran do Estado precisa entregar na Delegacia da Receita Federal mais próxima um laudo
médico que especifique o tipo de deficiência física e a incapacidade do contribuinte para dirigir automóveis convencionais.
Deve-se esclarecer que a isenção de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) na compra de veículos ainda não atinge as pessoas com deficiência visual
ou mental ou autistas por falta de previsão legal. Além disso, a isenção de IOF
só pode ser utilizada uma única vez por cada contribuinte.
Isenção de IR: a isenção do pagamento do Imposto de Renda (IR) é exclusiva
para aposentados e pensionistas com deficiências como cegueira (inclusive monocular) e paralisia irreversível e incapacitante, além de outras moléstias graves presentes no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.
Isenção de IPVA: o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) é um tributo estadual, sendo necessário que o cidadão procure informações com a Secretaria de Fazenda do Estado ou com a unidade do Detran.
No Estado do Espírito Santo, poderá solicitar a isenção do IPVA a pessoa portadora de deficiência física, auditiva, visual ou mental severa ou profunda, ou
autista, proprietária de veículo automotor, ou seu responsável legal, cujo valor
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venal não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
O benefício fica restrito a um veículo automotor por beneficiário, ressalvados os
casos em que ocorra a perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro
motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a posse.
Isenção de ICMS: assim como o IPVA, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) também é um tributo estadual. Cabe a isenção deste
imposto na saída interna e interestadual de veículo automotor novo, quando
adquirido por pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou por autista, diretamente ou por intermédio de seu representante
legal.
Deve-se observar que a deficiência e o autismo precisam ser comprovados por
laudo pericial fornecido por médico do Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelo
laudo apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para concessão
da isenção de IPI, desde que o referido laudo tenha sido emitido por prestador
de serviço público de saúde ou prestador de serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS.
Isenção de IPTU: o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) é um
tributo municipal. Por isso, deve-se verificar a legislação do município quanto
à possibilidade de isenção, podendo esta ser obtida no portal da prefeitura na
internet.
O Município de Vila Velha prevê, na Lei nº 3.375/97, a isenção do IPTU para
os aposentados, pensionistas, servidores públicos do município, portadores de
doenças graves (especificadas no inciso III do art. 155 da lei supra), mesmo que
estas tenham sido contraídas depois da aposentadoria ou reforma.
Contudo, é necessário ter renda de até três salários mínimos e ser proprietário
ou possuidor de somente um imóvel situado no município, utilizado como residência sua ou de sua família.
A isenção concedida terá validade para 03 (três) exercícios de lançamento do
IPTU, devendo o contribuinte beneficiário providenciar, a qualquer tempo, sua
renovação mediante requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Finanças.
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A Lei n.º 7.713/1988 (Lei do Imposto de Renda), em seu artigo 6º, e o Decreto
n.º 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), artigo 35º, trazem hipóteses de isenção do Imposto de Renda de pessoas físicas para determinados
rendimentos, dentre as quais se destacam as previstas pelo inciso XIV e II, “b”,
respectivamente, que dizem respeito a acidentes de serviço e moléstia grave.
Dessa forma, em nossa legislação há a possibilidade de a isenção, que é um
benefício tributário, ser concedida, especificamente, para as pessoas diagnosticadas com as seguintes enfermidades:
- Tuberculose ativa;
- Alienação mental;
- Esclerose múltipla;
- Cegueira;
- Hanseníase;
- Paralisia irreversível e incapacitante;
- Cardiopatia grave;
- Doença de Parkinson;
- Espondiloartrose anquilosante;
- Nefropatia grave;
- Hepatite grave;
- Estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante);
- Contaminação por radiação;
- Síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids);
- Fibrose cística (mucoviscidose).
- Neoplasia maligna.
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Vale destacar que a isenção somente poderá ser diretamente aplicada às
hipóteses legalmente previstas, sendo a interpretação restritiva às moléstias
descritas, em razão do princípio da vinculação à legalidade.
Isso quer dizer que se aproveitam da isenção apenas aqueles que possuem
as enfermidades legalmente estabelecidas, sem que possa admitir qualquer
outra hipótese que não expressamente prevista em lei.
Como exemplo, se um contribuinte for diagnosticado com deficiência auditiva, ele será considerado portador de moléstia grave? R.: Não.
Apesar de sua condição ser considerada uma grave doença e muitas vezes
até irreversível, para efeitos de isenção tributária, não é classificada como
moléstia grave.
Ou seja, a isenção somente pode ser diretamente aplicada nas hipóteses legalmente determinadas.
I – COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
A legislação estabelece que, para efeito do reconhecimento da isenção em
casos de moléstia grave, esta deverá ser atestada/comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, e com prazo de validade, nos casos de moléstias que podem ser curadas ou controladas.
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Isso significa que, mesmo que o tratamento seja realizado por meio de convênio médico ou particular, o interessado deverá recorrer a uma dessas esferas, como ao perito do INSS ou ao médico do SUS.
Além disso, o laudo deverá conter algumas informações: a data em que a
doença foi contraída, o prazo de validade do laudo e se a doença é passível
de controle.
Isso é importante, uma vez que a isenção retroage ao início da doença e, assim, é possível reaver impostos já pagos anteriormente. Caso a doença seja
controlável, o médico deve indicar o prazo de tratamento no laudo, sendo
que este mesmo documento emitido pode ser utilizado nos anos seguintes
enquanto permanecer válido.
II – CRITÉRIO TEMPORAL
Em relação ao prazo para o aproveitamento da isenção, como já dito, deverá
ser aplicado a partir do momento em que a doença foi contraída, desde que
essa informação conste no laudo médico oficial, ou seja, a lei é expressa ao
estabelecer que a isenção retroage ao período da descoberta da moléstia
grave.
É possível reaver valores já pagos mediante apresentação de Declaração
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Retificadora para os exercícios anteriores, caso o laudo constate a existência
prévia da doença, respeitando o limite de 05 (cinco) anos para trás.
III – PASSO A PASSO
Com o laudo em mãos, o contribuinte deve preencher o requerimento de isenção e levá-lo ao posto da Receita Federal mais próximo de sua residência,
com os originais e cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade,
CPF, comprovante de endereço, cópias dos demais relatórios médicos que
possuir e laudos de exames conclusivos sobre o diagnóstico.
Quando entregar os documentos, deve-se solicitar o número de protocolo. A
Receita tem até trinta dias para responder ao requerimento.
IV – PRINCIPAIS DIFICULDADES NA HORA DE REALIZAR O PROCEDIMENTO
Os procedimentos para conseguir a isenção de Imposto de Renda e a restituição de tributos pagos indevidamente podem ser burocráticos e trabalhosos
para a maioria das pessoas. Assim, uma série de dificuldades pode surgir no
decorrer do processo.
Uma das dificuldades diz respeito ao laudo médico. Embora muitas pesso-
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as façam seus tratamentos em rede médica particular, a condição de que
seja emitido por médico credenciado à rede oficial ainda é requerida. Assim,
mesmo que o médico do convênio ou particular emita um laudo, ele não será
válido para fins de isenção.
Outro problema é o envio da retificação da declaração de Imposto de Renda
e pedido de restituição nos casos nos quais o pagamento foi feito indevidamente. Nessa circunstância, além de ter em mãos o recibo de envio anterior,
é necessário refazer a declaração, colocando os valores nos campos corretos.
Ainda, caso a pessoa seja aposentada e continue exercendo atividade remunerada, é necessário especial atenção para o preenchimento da declaração
para evitar problemas com o fisco, como o pagamento de multas.
V – CONTE COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO
Por se tratar de um procedimento que pode ser desconhecido para a maioria,
além de o acometimento de uma doença grave ser um momento delicado na
vida da pessoa, é muito importante contar com o apoio de um profissional
qualificado para realizar todo o trâmite do pedido de isenção, evitando maiores complicações. Um advogado poderá ajudar a organizar os documentos e
orientar sobre eventuais dúvidas.
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A figura do Microempreendedor Individual, popularmente chamado de MEI,
foi criada pela Lei Complementar n.º 128/2008 a fim de regularizar o trabalhador informal e trazer-lhe benefícios tributários e proteção previdenciária.
Pode ser enquadrado como MEI o microempresário que possua faturamento anual não superior a R$ 81.000,00. Além disso, é necessário que o empreendedor não tenha outro estabelecimento, nem mesmo participação em
alguma outra empresa, sendo permitido ter somente um único empregado
contratado, cujo salário deve ser mínimo ou o piso da categoria.
O objetivo da inscrição do empreendedor como MEI é a simplificação tributária, já que a lei que rege esse regime dispensa expressamente o MEI legal de
realizar diversas obrigações tributárias acessórias, entre as quais a escrituração fiscal e contábil. Até mesmo as taxas de alvarás, licenças e cadastros
para funcionamento são dispensadas, conforme dispõe o § 3º do art. 4º da
Lei Complementar n.º 123/2006.
O recolhimento dos tributos (contribuição previdenciária + ICMS ou ISS ou
ambos) é feito de forma simplificada por meio do Carnê MEI-DAS, cuja guia
única mensal deve ser paga até o dia 20 de cada mês, sendo esta a principal
obrigação tributária do MEI.
Importante ressaltar que, pelo fato de o Microempreendedor Individual estar
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enquadrado no Simples Nacional, há isenção dos tributos federais (Imposto
de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL), de modo que a contribuição é sempre um
valor fixo mensal que engloba a seguinte carga tributária: 5% do salário mínimo para a Previdência Social, R$ 5,00 para o município correspondente
ao ISS (se a atividade empresarial for prestação de serviços e transportes
municipal) e R$ 1,00 para o Estado a título de ICMS (se houver atividades de
indústria, comércio e transporte de cargas interestadual).
Esta é a maior vantagem da inscrição do microempreendedor como MEI: o
pagamento de uma guia única mensal de baixo valor, a fim de simplificar a
carga tributária da sua atividade empresarial.
As guias de recolhimento mensal (MEI-DAS) devem ser geradas diretamente no site www.portaldoempreendedor.gov.br, de forma simplificada, sem a
necessidade da contratação de um contador para isso. Mas é preciso tomar
cuidado, pois, se houver atraso no pagamento, apesar de a segunda via atualizada poder ser gerada gratuitamente no mesmo site, haverá incidência de
juros calculados pela taxa Selic e multa de 0,33% por cada dia de atraso até
atingir o limite de 20%.
Outra obrigação tributária do MEI é a declaração anual, chamada de DASN-Simei, que é gratuita e deve ser realizada também no site www.portaldoempreendedor.gov.br até as 23h59 do dia 31 de maio de cada ano, com base
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nos dados do ano-calendário anterior, cuja ausência ou atraso gera multa,
no valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais), com desconto de 50% se houver o pagamento em até 30 dias.
O MEI tem de tomar cuidado também com a inadimplência, pois pode haver
inscrição do débito em dívida ativa e sua cobrança a qualquer momento pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), administrativa ou judicialmente. E, com isso, o MEI pode ser impedido, por exemplo, de participar de
licitações e contratar com entes públicos.
Além do benefício tributário, o MEI conta com vantagens previdenciárias, em
razão de estar incluso na guia MEI-DAS o pagamento de contribuição previdenciária (INSS) mensal, tornando-se então segurado do INSS e tendo acesso à aposentadoria por idade e por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade. Seus dependentes também possuirão direito à pensão por morte
e auxílio-reclusão.
A inscrição como MEI é uma excelente forma de regularizar a atividade empresarial, principalmente daquele empreendedor que possui baixo faturamento e que trabalha na informalidade, e de proporcionar ainda a cobertura
previdenciária para o empreendedor e sues dependentes.
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Já há algum tempo, e até mesmo como forma de coibir a importação de produtos com tecnologia agregada, o governo brasileiro vem fomentando as iniciativas privadas de inovação tecnológica, mediante, entre outras coisas, a
concessão de incentivos fiscais.
Os incentivos fiscais de inovação tecnológica encontram-se expressos, basicamente, na chamada “Lei do Bem” (Lei n.º 11.196/2005), que posteriormente foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.798/2006.
Considera-se inovação tecnológica a “concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade
no mercado”. (Art. 17, § 1º, da Lei n.º 11.196/2005).
O art. 17 da Lei do Bem estabelece quais as vantagens que podem ser usufruídas pela pessoa jurídica, a saber:
a) Dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Isso vale tanto para fins de apuração do IRPJ
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quanto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
b) Redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos, bem como sobre os acessórios sobressalentes e ferramentas
que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico;
c) Depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL;
d) Amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa
operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração
do IRPJ. Note-se que não se aplica para fins de apuração da CSLL;
e) Redução a 0 (zero) da alíquota do Imposto de Renda retido na fonte
nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.
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Em termos de obrigações acessórias, atualmente, para o aproveitamento
dos incentivos há apenas a necessidade de cadastrar os projetos de pesquisa no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
bem como de prestar informações, em meio eletrônico, sobre a evolução dos
programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação ao referido
ministério, na forma e prazos do regulamento.
Dentre as maiores críticas à norma citada, destacamos seu pretenso alcance
somente para empresas optantes pela apuração do IRPJ na forma do lucro
real, o que não estaria incentivando as empresas optantes pelo lucro presumido.
Não há dúvidas de que o benefício relacionado à dedução de dispêndios com
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), previsto no artigo 19 da Lei do Bem, só se
aplica às empresas optantes pelo lucro real.
No entanto, as empresas optantes pelo lucro presumido também foram beneficiadas pela Lei do Bem, senão vejamos:
a) Isenção tributária, na apuração do lucro presumido, sobre receita
de P&D, prevista no artigo 18, § 2º;
b) estímulo à terceirização da inovação a micro e pequenas empresas

38

| CARTILHA CIDADÃ - ISENÇÕES E BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS

que realizem atividades de P&D por conta e ordem da pessoa jurídica contratante, nos termos do § 2º do mesmo artigo 18 e pela Instrução Normativa
RFB n.º 1.187, de 2011, em seu artigo 4º, § 3º.
Esses valores poderão ser considerados como dispêndios na apuração do
benefício de inovação tecnológica pela empresa contratante, procedimento
também permitido na contratação de universidade, instituição de pesquisa
ou inventor independente. Nestes casos, o risco tecnológico é assumido pelas micro e pequenas empresas, durante a execução da pesquisa, ficando a
pessoa jurídica contratante que efetuou o dispêndio com a responsabilidade,
o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos
dispêndios.
A carga tributária das startups que se enquadrem como micro e pequenas
empresas e tenham optado pelo lucro presumido pode ser reduzida na hipótese em que contribuam para o desenvolvimento de soluções inovadoras
para desafios propostos por empresas contratantes, as quais terceirizam
assim o risco tecnológico da pesquisa. Por sua vez, essas contratantes podem incluir tais gastos em suas bases de dispêndios para fins de cálculo do
benefício de inovação tecnológica, criando-se um círculo virtuoso de estímulo
tributário à inovação.
A Lei do Bem é, portanto, um meio legal para a startup adquirir recursos
financeiros a fim de desenvolver seus próprios projetos. Se uma startup não
se encontra no regime tributário do lucro real e não é lucrativa, é possível
participar do sistema da Lei do Bem via parceria com outra empresa que se
enquadre nos requisitos da Lei do Bem, através do desenvolvimento parceiro
com essas empresas.
A legislação prevê que as receitas obtidas pelas startups que sejam oriundas
de projetos incentivados pela Lei do Bem não sofram tributação e, para a
empresa contratante, o dispêndio que se tenha com a contratação da startup torna-se elegível para o principal benefício da Lei do Bem.
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O Estado, tido aqui com ente tributante, necessita, para atender às necessidades gerais de organização social por ele gerida, de receitas. Tais recursos
provêm de várias fontes, diretas e indiretas, decorrentes ou não da atuação
direta do Estado em sua origem.
Para o presente trabalho, importam-nos as receitas oriundas dos pagamentos de tributos feitos pelos contribuintes ao ente estatal, ou seja, receitas decorrentes da relação jurídico-tributária mantida entre o fisco (Estado), sujeito ativo da relação, entendido como ente tributante, e o contribuinte, sujeito
passivo, responsável pelo pagamento.
Diante da grande força estrutural da máquina estatal, o contribuinte se
apresenta sempre como parte mais fraca, carecendo até mesmo de suporte
técnico para saber como se posicionar diante da cobrança de tributos. Aqui
se busca trazer à evidência, com a finalidade de compartilhamento de informações relevantes, alguns direitos e garantias dos contribuintes capazes de
equilibrar as forças, pois que limitadores e reguladores do exercício do poder
tributante do Estado, senão vejamos.
I – LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR
A Constituição Federal, em seu artigo 150, elenca garantias dos contribuintes relativamente ao exercício, pelo Estado, do seu poder tributante. Dessa
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feita, verifica-se em seus incisos, por exemplo, vedação à instituição de tributos sem lei que o estabeleça (princípio da legalidade), ao tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente (princípio
da isonomia/igualdade), à cobrança de tributos relativos a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da lei que o criou (princípio da irretroatividade),
à cobrança de tributo no mesmo exercício em que foi publicada a lei que os
instituiu ou aumentou (princípio da anterioridade), ou antes de decorridos 90
dias da publicação da lei nos casos em que se aplicam (princípio da anterioridade nonagesimal), além de proibição ao confisco, entre outros.
II – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA/CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Como dito, na relação jurídico-tributária, cabe ao Estado, sujeito ativo, o poder de instituir e cobrar tributos, sendo ao contribuinte, sujeito passivo, conferido o dever de pagar.
Sempre que o contribuinte praticar o fato descrito na lei como ensejador da
incidência do tributo, surge para ele o dever de pagar, ou seja, a obrigação
tributária. Uma vez não cumprida a obrigação pelo contribuinte nos termos e
prazos legais, torna-se ele inadimplente perante o ente tributante, que passa a ser credor daquele valor não pago, denominado crédito tributário.
Outra forma de surgimento do crédito tributário é aquela decorrente de pro-
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cedimento de fiscalização que se encerre com a lavratura de auto de infração
pela autoridade fiscal. Aqui o crédito se origina da detecção pelo fiscal fazendário de supostas irregularidades cometidas pelo contribuinte na apuração e
pagamento dos tributos por ele devidos.
III – COBRANÇA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O Estado, verificando o não pagamento de tributos pelo contribuinte ou o cometimento de infração à legislação tributária, tem de adotar certas medidas
para viabilizar a cobrança dos valores a ele devidos.
A primeira delas, no caso de inadimplência, com vista a cientificar o contribuinte de que ele deve o tributo, é a denominada notificação de lançamento, na qual o ente tributante deve levar ao conhecimento do contribuinte, de
forma inequívoca, que ele se encontra em débito, sendo naquele momento
apontado o valor devido, o tributo de que se trata, as penalidades aplicadas pelo atraso, o devedor e o prazo para pagamento ou impugnação, pois
o contribuinte pode não concordar com os termos da notificação recebida ou
entender que esta esteja eivada de qualquer tipo de nulidade ou vício.
Outra forma de cobrança se dá pela lavratura de auto de infração, decorrente de procedimento de fiscalização, que, do mesmo modo da notificação,
deve conter de maneira clara, motivada e fundamentada os motivos de sua
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lavratura, sendo indicadas as infrações cometidas, os responsáveis, as penalidades aplicáveis, os valores devidos, os tributos de que se trata e o prazo para pagamento ou impugnação, haja vista que, da mesma forma acima
dita, o contribuinte pode não concordar com os termos da autuação recebida
ou entender que esta esteja eivada de qualquer tipo de nulidade ou vício.
IV – PRAZO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA – DECADÊNCIA
Tanto para o caso de notificação de lançamento quanto para o de início de
procedimento de fiscalização, deve ser observado o denominado prazo decadencial, que nada mais é do que o tempo legal disponibilizado ao ente tributante para que ele proceda com o lançamento tributário, ou seja, o lapso
temporal para que seja verificada qualquer irregularidade na vida fiscal do
contribuinte no que tange ao pagamento de tributos.
Após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, nos termos do
Código Tributário Nacional, o Estado terá o prazo de 05 (cinco) anos para, em
havendo qualquer irregularidade na atuação do contribuinte relativamente
à sua apuração ou pagamento, efetuar o lançamento ou iniciar o procedimento de fiscalização, sob pena de perecimento de seu direito.
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V – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Efetuado o lançamento pelo fisco nos moldes acima indicados, com observância do prazo decadencial, surge para o contribuinte a obrigação tributária de pagar.
Diante da imposição fiscal, pode o contribuinte se opor ao pagamento nos termos ali contidos, em virtude de discordância relativa ao valor cobrado, à penalidade definida, à existência de eventual nulidade ou a outro óbice qualquer.
Manifestada a inconformidade do contribuinte por meio da apresentação da
devida defesa/impugnação, instaura-se o procedimento contencioso administrativo, o qual discutirá os termos do lançamento para a sua anulação,
adequação ou manutenção, ou seja, para determinação e exigência do crédito tributário.
Iniciado o processo administrativo fiscal, devem ser observadas as garantias
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de julgamento e da decisão fundamentada, bem como as
disposições da Lei n.º 9.784/99 e do n.º Decreto 70.235/72, que tratam do
tema na seara federal.
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Durante o trâmite do processo administrativo, o crédito nele discutido se suspende, sendo o fisco impedido de adotar qualquer meio de cobrança. Além
disso, cabe frisar que, apesar de não haver obrigatoriedade de representação por advogado, para que o contribuinte possua defesa técnica adequada
é salutar o acompanhamento de profissional do Direito, haja vista a complexidade dos temas tributários tratados nos processos desta espécie.
VI – PRAZO DE COBRANÇA JUDICIAL – PRESCRIÇÃO
Encerrado o procedimento administrativo contencioso, opera-se o lançamento definitivo do crédito tributário.
Uma vez não havendo o pagamento pelo contribuinte de forma espontânea,
cabe ao fisco proceder com a sua exigência por meio da denominada execução fiscal, nos termos da Lei n.º 6.830/80.
Contudo, para que proceda com a cobrança judicial do crédito tributário, o
fisco deve, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, observar
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado da constituição definitiva do
crédito, sob pena de perecimento de seu direito.
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