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ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA APOSENTADO 

 

Fui acometido por moléstia grave. Como faço para requerer a isenção do Imposto 

de Renda? 

 

A Isenção de Imposto de Renda é devida aos servidores aposentados e pensi-

onistas que foram acometidos por doença (mesmo que a doença tenha sido contraída depois da 

aposentadoria) especificada em Lei (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, sín-

drome da imunodeficiência adquirida). 

Deve-se preencher requerimento (formulário: Requerimento Geral) para fins 

de isenção do imposto de renda, anexar exames e relatório médico atualizados e condizentes 

com a moléstia, a ser autuado pela Gerência de Gestão Processual e de Arquivo – GEPA.  

Neste período, o interessado poderá encaminhar a seu requerimento 

para o e-mail gepa.suag@se.df.gov.br, solicitando a abertura de um processo SEI 

que posteriormente será encaminha à Gerência de Concessão de Aposentadoria - 

GCAP para as providências. 

 

 

Para quem aposentou por Invalidez Proporcional, também fica isento do Imposto 

de Renda? 

 

Não. A isenção ocorrerá ao aposentado por invalidez por ser acometido de 

doença especificada em Lei.  

Se o servidor for aposentado com proventos proporcionais e for acometido 

por doença especificada em Lei, poderá solicitar a isenção do Imposto de Renda Retido na 

Fonte - IRRF. 
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