
 
 

 

ISENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS 

 

Caros Associados(a), 

 
A Presidência da ABERSSESC, conjuntamente a sua Assessoria 

Jurídica, vêm informar que o Policial/Bombeiro Militar, uma vez estando na 

reserva remunerada, e passar a suportar moléstia incapacitante, também, 

aqueles que foram reformados, fazem jus à isenção de retenção das alíquotas 

do Imposto de Renda de Pessoa Física, como também as direcionadas à 

Previdência do Estado – IPREV/SC. 

Esclarecendo o acima mencionado, conveniente exemplificar: 

Situação 1: O Policial/Bombeiro Militar, após cumprir o tempo 

exigido de serviço para o Estado – via de regra 30 anos para o homem e 25 

para as mulheres, e passar para a reserva remunerada, ocorrendo, 

indesejável e inesperadamente, o acometimento de moléstia considerada 

incapacitante, passará a ter direito às isenções nesta elencadas. 

Situação 2: O Militar Estadual uma vez sendo acometido por 

moléstia incapacitante durante o período em que deveria estar na ativa, 

independentemente de estar em serviço ou não, tendo sido reformado por ter 

sido considerado incapacitado para o serviço – isso analisando-se caso a caso 

– também fará jus às isenções das contribuições para o IRPF e IPREV/SC. 

Importante ressaltar que não apenas os Militares, mais qualquer 

pessoa que se enquadrar nas seguintes situações: 

Condições para usufruir da isenção 

As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) desde que se enquadrem 

cumulativamente nas seguintes situações (Lei nº 7.713/88): 

 

1) Os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão 

ou reforma; e 

2) Possuam alguma das seguintes doenças: 

 

a) AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) 

b) Alienação Mental 



 
 

 

c) Cardiopatia Grave 

d) Cegueira 

e) Contaminação por Radiação 

f) Doença de Paget em estados avançados (Osteíte Deformante) 

g) Doença de Parkinson 

h) Esclerose Múltipla 

i) Espondiloartrose Anquilosante 

j) Fibrose Cística (Mucoviscidose) 

k) Hanseníase 

l) Nefropatia Grave 

m) Hepatopatia Grave 

n) Neoplasia Maligna 

o) Paralisia Irreversível e Incapacitante 

p) Tuberculose Ativa 

 

Para maiores detalhes, o associado e seus familiares que 

eventualmente se enquadrarem nas hipóteses acima descritas deverão entrar 

em contato com a ABERSSESC, sendo encaminhados para a Assessoria 

Jurídica que fará os devidos esclarecimentos, bem como tomará as 

providências cabíveis conforme o caso. 

 

Florianópolis, 26 de Fevereiro de 2016. 
 
 

 
 

MORGANA MACCARI 
 OAB/SC 43.395 

 

 
KLEBER UBIRAJARA DA ROSA 

OAB/SC 40.956 

 
 


