
 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

GERENCIA EXECUTIVA DE NATAL - RN 

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL XXXXXX 

PERÍCIA MÉDICA DO INSS 

 

Assunto: 

Análise de processo de requerimento de ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA para o Benefício 

por Incapacidade (NB 42/XXX.XXX.XXX-X) conforme protocolo (SIPPS-XXXXXXXXXX) de 

interesse da Senhora XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX; RG XXX.XXXX CPF 

XXX.XXX.XXX-XX 

 

Dos Fatos: 

1) Segurada com 55 anos XXXXXXXX aposentada por tempo de contribuição desde 

XX.XX.2010 (INFBEN) portadora de patologia ocular solicita Isenção de Imposto de Renda dos 

Proventos de Aposentadoria nos termos da lei 7713 de 1988  

2) Em sua petição aduz que é comprovadamente deficiente visual por ser portadora de visão 

monocular conforme laudos oftalmológicos apresentados e anexos nestes processo o que lhe 

daria direito à vantagem pecuniária 

3) Acrescenta em sua justificativa entendimento de decisões colegiadas do poder judiciário, em 

especial AgRg - Recurso Especial N 1.196.500 (2010/0097.690-0) do Superior Tribunal de 

Justiça dando suporte a demanda 



 

Documentos anexos do Processo: 

1) Cópia autenticada de relatório médico de XX.XX.2012 por DRA XXXXX XXXXX XXXXX 

CRM XXXXXX concluindo por: H54.5 (visão subnormal em olho direito) + H53.0 (ambliopia por 

anisometropia em olho direito); 

Em detalhes: Acuidade visual com correção de OE 20/20p (+1.00 DE ) / OD 20/200 (+4.00 

DE); Pressão Ocular AO 10mmHg; Biomicrosopia OD catarata incipiente (+1/+4) / OE sem 

alterações; Fundoscopia sem alterações AO; 

 

2) Cópia autenticada de Anexo IX da Instrução Normativa SRF  607 de 5 de Janeiro de 2006 

do Ministério da Fazenda datado de XX.XX.2012 (3 meses depois do documento supracitado) 

para Avaliação de deficiência Física e/ou Visual; Neste Confirma-se o diagnóstico de 

deficiência visual. 

Em detalhes: Ambliopia Anisometrópica +  Catarata Senil + Cegueira Legal; Códigos 

Internacionais de Doença: H54.4 + H53.0 + H25.1. Acuidade visual: OD (20/400) e OE (20/20) 

com correção Documento assinado por médicos: XXX XXXX XXXX XXXXXX CRM XXXX 

(mesmo médica de laudo anterior) e XXXX XXXX XXXX XXXX CRM XXXX. Unidade de Saúde 

Responsável pelo Laudo Médico: Diretoria de Saúde da XXXXXX XXXXXX do RN CNPJ: 

XX.XXX.XX /0001-81 

 

 

 



PARECER MÉDICO LEGAL  

 Inicialmente gostaria de enfatizar que a avaliação da Perícia Médica não objetiva 

posicionar-se em favor ou desfavor de quaisquer partes demandante ou demandada. 

Outrossim não tem competência para INSTRUIR, INTERPRETAR, NORMATIZAR OU 

ALTERAR normas administrativas e decisões jurídicas. Destarte, se limita a impessoalidade 

dos aspectos médicos, técnicos científicos. 

 O requerimento da demandante em análise sustenta-se na previsão do direito 

encontrado no art. 6 da lei 7713/88. Lê-se: 

"[...]XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e 

os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, 

esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 

grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), 

contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou 

reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)[...]" 

 Desta forma, existe a inequívoca exigência legal textual para que o requerente seja 

portador de alguma das moléstias listadas para o recebimento da vantagem. No caso 

específico, em análise, seja portador de "cegueira".  

 Ponto importante é que não houve preocupação sobre o detalhamento desta condição - 

não há qualificação ou quantificação nos termos da lei - exceto a percepção objetiva de que ela 

seria certamente grave, invalidante e socialmente excludente do mesmo modo que as demais. 

Desta forma a questão principal parece cingir invariável sobre o conceito médico de 

“cegueira” e a sua definição.  

../_Ato2004-2006/2004/Lei/L11052.htm


Afinal o que é ser "portador de cegueira"? 

 A OMS (Organização de Mundial de Saúde), órgão máximo internacional sobre a 

matéria, possui internamente múltiplos comitês internacionais específicos a fim melhorar suas 

ações globais, qualificou e ordenou todas as patologias conhecidas de acordo com a 

Classificação Internacional de Doenças (CID) desde 1976 - atualmente na décima edição de 

2006 (CID-10). Tal classificação internacional atualmente serve de base para todos os 

governos e profissionais de saúde planejarem e executarem as suas ações incluindo os 

brasileiros. Mas havia ainda uma lacuna funcional a ser preenchida para se quantificar e 

qualificar a repercussão da patologia classificada no ser humano em suas várias formas de 

interagir com o meio. 

 Em 2001, foi proposta uma nova classificação internacional na OMS a fim de 

complementar a CID. Naquele ano, Assembleia Mundial de Saúde, aprovou a criação da 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Esta tem sido 

adotada por todos os países da Organização das Nações Unidas, que inclui o Brasil. Ambas 

foram talhadas por estudos científicos e são respeitadas mundialmente. 

 Segundo a OMS, a CID-10 e a CIF são complementares: a informação sobre o 

diagnóstico acrescido da funcionalidade fornece um quadro mais amplo sobre a saúde 

do indivíduo ou populações. 

 Em 2002, o “International Council of Ophthalmology” (ICO), Conselho Internacional de 

Oftalmologia , adotou os critérios da CID-10 e CIF e propôs uma classificação em Categorias 

de Deficiência Visual, revistas então no ano de 2003 pela Organização Mundial da Saúde e 

Conselho Internacional de Oftalmologia. O ICO classifica visão normal, baixa visão (ou 

visão subnormal) e cegueira. 



No olho com melhor visão, da seguinte forma: 

 

O ICO desde então recomenda o uso das seguintes terminologias: 

Cegueira: deve ser usado somente para perda total da visão nos dois olhos e o quando o 

indivíduo necessita de auxílios especiais para substituir as suas habilidades visuais. 

Baixa Visão: deve ser usada para graus maiores de perda visual, onde o indivíduo pode ser 

ajudado por auxílios ópticos. 

Incapacidade Visual: deve ser usada quando a condição de perda visual seja caracterizada 

por perda das funções visuais (perda da acuidade visual, do campo visual etc.). 

 

 Por tanto, vale ressaltar que, quando em levantamentos de causas de cegueira ou de 

deficiência visual, sempre se deve considerar a função de ambos os olhos. 

 

Cegueira em um olho só 

 

 Baseando-se nas CID e CIF, um indivíduo que apresente cegueira em um olho e visão 

normal em outro, tem uma visão “funcional”, isto é, participa de atividades profissionais e 

sociais. Sua “incapacidade” é mínima, somente relacionada às atividades que exijam 



binocularidade como exemplo, trabalhar com máquina empilhadeira ou ser piloto de avião. Não 

há limitações na execução de atividades de vida diária e não há restrições na participação 

social.  

 

 De fato, existem profissionais em todas as áreas que se encontram nessa situação e 

levam uma vida como aqueles que enxergam com ambos os olhos. Essas pessoas podem 

exercer suas atividades profissionais, dirigir carros, pilotar lanchas, praticar tiro ao alvo, assistir 

cinema, TV, digitar, cozinhar, e realizar todas as tarefas diárias.  

 Considerando-se as definições da OMS o portador de cegueira em um olho só e 

visão normal no outro olho, não pode ser considerado como “cego”, pois não “necessita 

de auxílios especiais para substituir as suas habilidades visuais”. Da mesma forma que 

não pode ser considerado como portador de “baixa visão”, pois o indivíduo não 

“necessita ser ajudado por auxílios ópticos” para executar suas tarefas. 

Outros conceitos da Classificação Internacional de Doenças (CID) 

 De acordo com a CID-10, se define baixa visão ou visão subnormal quando o 

indivíduo apresenta acuidade visual corrigida no melhor olho menor que 0,3 e maior ou igual a 

0,05 ou campo visual menor que 20 graus no melhor olho com a melhor correção óptica (graus 

1 e 2 de comprometimento visual). Também podemos encontrar nela a definição de “cegueira 

legal”, de aplicação médico-legal, que seria a condição de portador acuidade visual igual ou 

inferior a 0,1 no melhor olho com a melhor correção óptica. 

 Por fim, os portadores de visão normal (0,8) em um dos olhos, não podem ser 

considerados portadores de “cegueira” ou “baixa visão” ou “cegueira legal”, e desta 

forma, não tem direitos especiais, nem atendimento prioritário/imediato e tratamento 

diferenciado, como o exposto no decreto Lei 5296.  



Art. 5
o
 Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas 

prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento 
prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

§ 1
o
 Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei n
o
 10.690, de 16 de junho de 

2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra 
nas seguintes categorias: 

... 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60
o
; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 

anteriores; 

 Segundo esse decreto 5296,11 para se obter benefícios legais como: isenção tarifária 

de transporte municipal e interestadual, isenção de IPI na compra de carro e acréscimo de 25% 

na aposentadoria (este apenas nos casos de cegueira bilateral), o deficiente visual só poderia 

ser classificado nas seguintes categorias: 

 

H.54.2 – Visão Subnormal em ambos os olhos 

H.54.1 – Visão Subnormal em um olho e cegueira no outro 

H.54.0 – Cegueira em ambos os olhos 

 Ressalta-se que não se enquadra o indivíduo com visão normal em um olho e 

baixa visão ou cegueira no outro.  

 Observo que todas as entidades científicas de autoridade e projeção em oftalmologia: 

Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Sociedade 

Brasileira de Visão Subnormal e todos Livros de autores brasileiros que abordam a questão 

utilizam a conceituação da OMS em suas publicações científicas o que faz com que o 

entendimento diverso esteja a margem do fundamento. 

../../../LEIS/2003/L10.690.htm
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 O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) normatizou a conduta médico pericial 

através das publicações "Orientação Interna/ INSS/ DIRBEN n 96/ 2004 (OI 96) - Avaliação 

Médica Pericial em Doenças Oculares" e "Manual de Afecções e Doenças que excluem a 

exigência de Carência para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez/2005"; 

 Para o INSS fundamental é o conceito de "Cegueira Legal" ou "Cegueira Profissional" 

que é a perda visual incompatível com atividade laborativas. Atestado quando o trabalhador 

tem acuidade visual de 20/400 (Snell) ou 0,05 no melhor olho ou restrição de campo de visão 

menor de 20 graus alcançando a condição clínica que lhe garante a se aposentar por invalidez 

administrativamente. Acrescenta-se o conceito de “Cegueira Total” disposto no ANEXO I do 

decreto lei 3048/99 quando regula e lista as condições específicas para o direito a majoração 

de 25% por dependência de terceiros previsto no artigo 60 da lei 8213 de 1991. 

 Especificamente no caso da demandante, como se pode concluir, não há 

enquadramento nos conceitos estabelecidos científicamente (pela OMS e Sociedade Médicas) 

e administrativamente (INSS e decretos) para “portador de cegueira”. Desde modo indefiro o 

requerimento por entender que a supremacia dos consensos das autoridades científicas deva 

prevalecer sobre quaisquer opiniões diversas em matéria médica. 

Natal,  21 de maio de 2012 

Heltron Israel Saraiva Xavier da Silva 

PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO 

Matrícula 1.499872 / CRM 4375 
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