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RESUMO

As pessoas com deficiência visual monocular, ainda sofrem com a marginalização e exclusão social, principalmente em
relação à igualdade de oportunidades,  o que fere diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana e da igualdade. Neste sentido, frente a negativa dada às pessoas com visão monocular, para a concessão da
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículo automotores, busca-se, com o método
teórico  bibliográfico,  através  de  pesquisas  doutrinárias  e  jurisprudenciais,  bem  como  com  a  análise  do  texto  de
determinadas leis, verificar a possibilidade de estender este benefício isentivo à estas pessoas com deficiência. Após
análise da Lei 8.989/95 e da Lei 13.146/2015, verifica-se que aquela não vem sido aplicada às pessoas com visão
monocular, por a ela se empregar uma interpretação literal do conceito que a mesma traz de deficiência visual, que em
nada coadunam com os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, e tão pouco protegem os direitos
fundamentais da personalidade destas pessoas.  Assim,  conclui-se que, frente  a todo arcabouço legal  existente  em
defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a concessão da isenção do IPI na aquisição de veículos automotores
para pessoas com deficiência visual monocular, se faz obrigatória para a garantia de igualdade de oportunidades no
acesso ao transporte e exercício de sua mobilidade, e como forma de preconizar os princípios constitucionais e as
diretrizes trazidas pelo Estatuo da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015).

Palavras Chave: Visão monocular; Isenção; IPI; Estatuto da Pessoa com Deficiência.

1. Introdução

A deficiência é algo presente na humanidade há séculos, com a evolução da ciência e

tecnologia, foram se classificando e descobrindo novos tipos de deficiência antes imperceptíveis,

devido à sutileza de suas sequelas e consequências. Por esta razão, as pessoas com deficiência

sempre foram marginalizadas pela sociedade em face de sua condição, fato que persiste, ainda que

de maneira menos perceptível, até os dias de hoje. Dentre estas pessoas, particularmente, tem-se

aquelas com visão monocular ou deficiência visual monocular, que sofrem diariamente com essa

marginalização e exclusão por ser uma doença pouco divulgada com o status de deficiência.

A pessoa com deficiência visual monocular, não possui a visão total em um dos olhos,

seja por decorrência de doenças congênitas ou de algum trauma acidental, implicando, assim, em

graves consequências de ordem física,  psíquica e sensorial,  que acabam por  impedir  a normal

convivência  social  destas  pessoas  frente  à  barreira  e  bloqueios  presentes  em  seu  cotidiano.

Atualmente este panorama tem mudado, mesmo que lentamente, em razão luta diária das pessoas
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com  deficiência  visual  monocular  em  conquistar  sua  independência  e  autodeterminação  como

cidadãs, portadoras de direitos e deveres.

Há dois anos, aproximadamente, foi promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência

(Lei n° 13.146/2015), que trouxe inovações nas diretrizes a serem tomadas na proteção dos direitos

das pessoas com deficiência, amplificando o alcance das normas protetivas destas pessoas. Tais

mudanças  representaram  um  grande  e  importante  passo  na  defesa  e  garantia  dos  direitos

fundamentais  da  personalidade,  corolários  da  dignidade  da  pessoa  humana,  das  pessoas  com

deficiência,  uma  vez  que  representam  aquilo  de  mais  intrínseco  que  cada  um  traz  consigo,

manifestando-se em expressões inerentes ao ser humano, garantindo a cada um o direito de viver

uma vida digna e de se autodeterminar como ser humano que é.

Em que  pese  este  importante  avanço  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  ainda  existem

diplomas legais que, pretendendo tutelar garantias às pessoas com deficiência, acabam por excluir

uma parcela destas por simplesmente não se enquadrarem no conceito legal de deficiência, mesmo

que outras áreas, como a medicina, as reconheça com tal. É o caso da Lei n° 8.989/95, que trata da

concessão  da  isenção  do  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  (IPI)  para  pessoas  com

deficiência, na aquisição de veículos automotores.

Ocorre que a referida lei, ao apresentar o conceito legal de deficiência visual, acaba por

não estender  esta garantia às pessoas com deficiência visual  monocular,  pelo mal  emprego de

certas expressões no texto legal. Assim, o que se pretende neste estudo é demonstrar que, em vista

da preconização dos direitos fundamentais da personalidade e da dignidade da pessoa humana com

deficiência, o benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo automotores, deve ser estendido

às pessoas com visão monocular. Para tanto, utilizou-se o método teórico bibliográfico através de

pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais e da análise da letra de determinadas leis.

2. Materiais e Métodos

Para  a  realização deste  estudo,  utilizou-se  o  método teórico  bibliográfico,  através de

pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, bem como a análise do texto de determinadas leis, cujas

referências se dispõe ao final.

3. Resultados e Discussão
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3.1. Da Legislação atual sobre a Isenção do IPI na compra de veículos automotores por 
Pessoas com Deficiência

A isenção do IPI é tutelada e garantida às pessoas com deficiência, para a aquisição de

veículos automotores, pela lei n° 8.989/1995, que já no artigo 1°, inciso IV, dispõe que ficam isentos

do IPI os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não

superior  a  dois  mil  centímetros cúbicos,  de no mínimo quatro portas,  inclusive a de acesso ao

bagageiro,  movidos  a  combustíveis  de  origem  renovável  ou  sistema  reversível  de  combustão,

quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda,

ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.

Para a concessão do benefício às pessoas com deficiência visual, o § 2° do artigo 1° da

Lei 8.989/95, assim considera aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200,

segundo a tabela de Snellen, no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a

20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.

Neste diapasão, ao considerar como pessoa com deficiência aquela com acuidade visual

igual ou menor que 20/200, segundo a tabela de Snellen, no melhor olho, após a melhor correção,

ou seja, com o uso de lentes, a lei supra citada albergou apenas as pessoas com menos de 10% de

acuidade visual,  o  que significa  que,  aquilo  que uma pessoa com acuidade visual  considerada

normal (20/20, segundo a tabela de Snellen), vê a uma distância de 10 (dez) metros, o indivíduo com

menos de 10% (20/200) de acuidade visual, enxerga a 02 (dois) metros de distância.

Outra hipótese para a pessoa ser considerada deficiente visual pela lei, seria ter menos

de 20° de campo visual, que é apurado através do exame de campo visual ou campimetria ocular,

onde se analisa o campo de visão central e o campo de visão periférico. Este tipo de exame se

cumpre a verificar a saúde do campo visual da pessoa, que, nada mais é, do que a área visível com

os olhos fixos em determinado ponto, sendo possível, assim, analisar a amplitude da visão central e

da visão periférica, que “num ângulo de visão de 180º, os dois olhos visualizam os 120º centrais. Os

30º periféricos,  de cada um dos lados,  são visualizados apenas por  um olho”,  segundo Pereira

(2017). 

Então,  o  §  2°  do  artigo  1°  da  lei  8.989/95,  ao  considerar  que  só  será  pessoa  com

deficiência, aquela com menos de 20° do campo visual, limitou a extensão do benefício da isenção

do IPI, excluindo, assim, todos os indivíduos que, por mais limitada que seja sua visão, não possuam

menos de 1/9 do seu campo visual!  Bem como exclui  todos aqueles que,  apesar das enormes
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dificuldades enfrentadas pela deficiência visual, não apresentem acuidade visual menor que 10%,

conforme detalhado acima, conflitando com os novos conceitos e diretrizes trazidos pelo Estatuto da

Pessoa com Deficiência, e com os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa

humana. 

3.2. Da atual proteção jurisprudencial da Pessoa com Deficiência Visual Monocular

A visão monocular, classificada na CID (Classificação Internacional de Doenças) 10 sob o

n° H54.4 como deficiência visual,  “é  definida como a presença de visão normal  em um olho e

cegueira no olho contralateral – acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual. (...)

Para cegueira monocular (H54.4), esse grau de perda de campo visual deve estar presente no olho

afetado”, conforme asseveram Taleb e outros (2012). Assim sendo, hoje no Brasil a pessoa com

visão  monocular  não  tem  direito  ao  benefício  da  isenção  do  IPI  na  aquisição  de  veículos

automotores, por não se enquadrar no conceito de Cegueira Legal trazido pelo § 2° do artigo 1° da

lei  8.989/95, que contraria até a própria CID 10, elaborada pela Organização Mundial  da Saúde

(OMS), que considera a visão monocular como deficiência.

Nesta linha, o judiciário, diante das inúmeras demandas ajuizadas por estas em busca de

seus direitos, começou a solidificar jurisprudência no Tribunais Estaduais no sentido de considerar a

visão monocular como deficiência visual. A este propósito, o STJ (2009) diante do grande número de

demandas de indivíduos com visão monocular pleiteando o direito de concorrer às vagas destinas à

pessoas com deficiência em concursos públicos, elaborou a Súmula n° 337, que dispõe que     “O  

portador de     visão monocular     tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas  

aos deficientes”.  

3.3. Da Aplicação do Estatuto do Deficiente como Garantia de Proteção dos Direitos 
Fundamentais da Personalidade das Pessoas com Visão Monocular

Um dos pontos que se destacam em favor da extensão da norma de isenção de IPI para

pessoas com deficiência visual monocular, é o da aplicação das garantias do novíssimo Estatuto do

Deficiente (Lei n° 13.146/2015), na interpretação da referida norma isentiva, como forma de proteção

aos direitos  fundamentais  da  personalidade destas  pessoas,  uma vez que referido  Estatuto,  se

destina  a “assegurar e a promover,  em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
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liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (Art.

1°).

Referida Lei apresenta um novo conceito de deficiência, ampliando o alcance das normas

protetivas dos direitos das pessoas com deficiência, vez que flexibiliza os critérios de definição do

que é, ou não, considerado deficiência, ficando a critério de uma equipe qualificada determina-la.

Tem-se,  então,  que,  com  o  advento  do  novo  estatuto,  pessoas  antes  excluídas,  por  não  se

enquadrarem nos tipos legais de deficiência estabelecidos, como aquelas com visão monocular,

poderão gozar de plena igualdade de oportunidades de exercício dos seus direitos da personalidade.

É a este dispor que trata o artigo 4° do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao determinar

que “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas

e  não  sofrerá  nenhuma espécie  de  discriminação”.  Este  dispositivo  se  constitui  em importante

reforço  ao  princípio  constitucional  da  igualdade,  corolário  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa

humana, no que tange à proteção da pessoa com deficiência,  porém implicará ao Estado uma

especial atenção e dedicação para fazer valer o Estatuto em pauta, com a aplicação de políticas

públicas, por exemplo.

A dignidade da pessoa humana, como princípio constitucional fundamental, é a base do

Estado Democrático de Direito, pois se irradia nos aspectos mais intrínsecos e indissociáveis do ser

humano, como os direitos da personalidade, devendo ser respeitado pela sociedade, mas, acima de

tudo, protegido e tutelado pelo Poder Público. Tal garantia é resguardada pelo artigo 10 do Estatuto

da Pessoa com Deficiência, que dispõe que, “Compete ao poder público garantir a dignidade da

pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”.

Tem-se,  então,  que  é  dever  do  Poder  Público,  através  do  Legislativo,  Executivo  e

Judiciário, fazer valer a atuação da dignidade da pessoa humana em todos os campos jurídicos

“como princípio vinculante de todos os tipos de relações”, conforme destaca Borges (2007), inclusive

as tributárias. Ocorre que, ao se tratar da isenção de IPI para pessoas com deficiência na aquisição

de  veículos  automotores,  o  poder  Executivo,  através  da  Receita  Federal,  vem  aplicando

interpretação literal do § 2° do artigo 1° da lei 8.989/95, acabando por excluir deste benefício as

pessoas com visão monocular, por não se amoldarem nas condições impostas pelo texto legal. Tal

exclusão é ratifica pelo Judiciário que mantém uníssono o entendimento, inclusive nos Tribunais

Superiores, da não extensão do benefício da isenção do IPI na aquisição de veículos automotores

às pessoas com deficiência visual monocular.
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Os julgadores encontram barreiras na ausência de legislação específica que determine a

concessão da isenção do IPI para estas pessoas, ou no artigo 111 do Código Tributário Nacional

(CTN)  que determina a  interpretação literal  da  lei  tributária  que disponha sobre a isenção,  não

conseguindo,  assim,  estender  essas  normas  em favor  da  efetivação  dos  princípios  e  preceitos

constitucionais.  Porém, há de destacar que o fim das normas é justamente alcançar os valores

determinados pelos princípios, conforme Barreto e Camilo (2012) aduzem: “enquanto os princípios

representam expressões dos valores, as regras instrumentalizam o sistema para que, cumpridos os

mandamentos veiculados pelos princípios, os valores venham a ser alcançados”.

Assim sendo, frente ao advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, imperiosa se faz

uma  interpretação  extensiva  da  lei  que  concede  a  isenção  de  IPI  na  aquisição  de  veículos

automotores, ainda que a lei tributária determine a interpretação literal da lei isentiva, como forma de

efetivação  dos  direitos  fundamentais  da  personalidade  das  pessoas  com  deficiência  visual

monocular,  em consonância  com os  princípios  constitucionais  da  igualdade  e  da  dignidade  da

pessoa humana. Isso enquanto o legislador não elaborar novas leis que preconizem os valores

determinados pelo Estatuto em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, para garantia do

pleno exercício  de sua dignidade e de inclusão social  destas,  que se encontram à margem da

sociedade.

3.4. Da Equiparação do Portador de Visão Monocular com o Deficiente Visual albergado 
pelas normas de isenção do IPI

Outro ponto a ser considerado em favor da extensão da norma de isenção de IPI para

pessoas  com  deficiência  visual  monocular,  é  a  equiparação  destas  pessoas,  com  aquelas

albergadas pela lei isentiva. Conforme já exposto, para a concessão do benefício para as pessoas

com deficiência visual, o § 2° do artigo 1° da lei 8.989/95, assim considera aquela que apresenta

acuidade visual igual ou menor que 20/200, segundo a tabela de Snellen, no melhor olho, após a

melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.

Ocorre  que  o  referido  dispositivo,  utiliza  parâmetros  incompatíveis  para  aferição  da

deficiência  monocular,  uma vez  que  se  refere  à  “melhor  olho”,  sendo que nos  casos  de visão

monocular não há um olho melhor que o outro, mas sim a existência de apenas um olho com visão.

Assim, na maioria dos casos, o grau de acuidade visual no único olho da pessoa com deficiência

monocular, apresenta-se maior do que o mínimo estabelecido na lei,  porém, o aparelho visual é
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composto pelos dois olhos. Na falta de um deles, a pessoa perde noções de profundidade e metade

do seu campo visual, o que lhe traz inúmeros problemas nas atividades do cotidiano.

Desta forma, em que pese o artigo 111 do CTN determine a interpretação literal da lei

isentiva, esta não pode se dar de forma isolada, desconsiderando-se todo sistema de proteção da

pessoa com deficiência, no qual se encontra inserida como forma de facilitar o acesso ao transporte

e a mobilidade destas pessoas. Assim sendo, na interpretação da norma isentiva se deve considerar

todo o arcabouço legal que protege os direitos das pessoas com deficiência, no qual se incluí o

Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Estatuto  (Lei  n°  13.146/2015)  este,  que  trouxe  uma  nova,  mais  ampla  e  completa

definição de pessoa com deficiência,  assim considerada “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” (Art. 2°, caput). Sendo assim, a perda total e irreversível de um dos olhos

basta para enquadrar a pessoa com visão monocular como deficiente visual, posto que a perda ou

anormalidade de um dos olhos, traz impedimentos físicos e sensoriais que impedem a participação

plena destas pessoas na sociedade.

Isto se dá, porque a inexistência da visão em um dos olhos acarreta a perda da estrutura

e da função fisiológica e anatômica, posto que a pessoa com visão monocular, vivencia uma perda

da capacidade de estereoscopia, ou seja, de ter uma visão tridimensional, não tendo, desta forma

uma percepção de profundidade. O que acaba por causar inúmeras limitações aos indivíduos em

diversos aspectos e áreas de sua vida, como, por exemplo, a impossibilidade de exercer certas

atividades  laborativas,  dificultando  seu  ingresso  no  mercado  de  trabalho,  bem  como  de  suas

atividades diárias, acabando por traumatizar psicologicamente a pessoa com esta deficiência.

Ademais, ao se fazer a interpretação de uma norma, há que se buscar a vontade ou

finalidade do legislador na edição desta, que no caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n°

13.146/2015),  é  clarividente  a  busca  pela  efetivação  de  mecanismos  capazes  de  minimizar  os

obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência na busca pela plena e efetiva participação na

sociedade a qual se insere.

Para tanto, afim de sanar o desajuste entre vontade ou finalidade do legislador com a

edição das referidas normas e suas respectivas redações legais, há que se utilizar da chamada

interpretação  extensiva  da  norma,  que,  de  acordo  com  os  ensinamentos  de  Coelho  (2012),

“pressupõe que a norma disse menos que a autoridade pretendia. O intérprete recupera a vontade
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da autoridade alargando-lhe o alcance”. Pretendendo dar à norma o fim a qual ela se destina desde

sua origem, o intérprete deve, então, estender seu alcance afim de sanar um equívoco cometido

pelo legislador quando da elaboração da norma em análise.

Tal método de interpretação deve ser utilizando, assim, na análise da lei  n° 8.989/95,

especificamente  quanto  à  extensão  do  benefício  da  isenção  do  IPI  na  aquisição  de  veículos

automotores por pessoas com deficiência, aos indivíduos com deficiência visual monocular, mesmo

que, no caso, o artigo 111 do CTN determine uma interpretação literal do texto legal. Isto porque, na

elaboração da lei, a finalidade ou vontade do legislador, foi a de facilitar acesso ao transporte e

mobilidade às pessoas com deficiência protegidas por todo sistema legal brasileiro.

Ainda que desconsideremos a vontade do legislador quando da elaboração da norma em

análise, a interpretação dada pelo aplicador desta, deve atribuir-lhe um significado que se harmonize

com os princípios  e  preceitos  Constitucionais,  em uma verdadeira  interpretação da norma pelo

método sistemático que, para Coelho (2012), “recomenda a articulação das normas jurídicas entre si

e com os princípios do direito como a forma de encontrar seu significado”. Assim, a aplicação da

norma deverá  ser  sempre em consonância  com os valores e princípios orientadores de todo o

ordenamento jurídico a qual se insere, para que possa, assim, atingir os seus verdadeiros fins.

Destarte, ao se analisar o artigo 1°, inciso IV c/c o § 2° da lei n° 8.989/95, acerca da

isenção do IPI na aquisição de veículos automotores para pessoas com deficiência visual, deve-se

dar interpretação extensiva para se alcançar as pessoas com visão monocular, por equiparação, em

coadunação com os preceitos  e princípios  constitucionais,  principalmente  os  da igualdade e  da

dignidade  da  pessoa  humana,  afim de  garantir  à  estas  pessoas  a  oportunidade  de  acesso  ao

transporte  e  mobilidade,  garantidos  às  outras  pessoas  com  deficiência  albergadas  pela  atual

legislação isentiva.

3.5. Da Isenção do IPI como forma de Inclusão Social e do Atendimento aos valores 
preconizados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência

Um dos maiores desafios enfrentados pelas pessoas, acometidas pela visão monocular,

no cotidiano, refere-se à sua mobilidade e ao transporte,  que se dá pelas dificuldades físicas e

sensoriais impostas pela deficiência visual, bem como pela ausência de tecnologias assistivas que

garantam a adaptação de veículos para o uso destas pessoas, afim de que possam se integrar na

sociedade, exercendo plena e efetivamente sua cidadania, usufruindo, assim, de uma vida digna.
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Ocorre que, o custo para a adaptação dos veículos com tecnologias assistivas para o uso

da pessoa com deficiência, ou contratação de terceiro para dirigir, é relativamente alto, o que “exige

uma compensação financeira na aquisição do veículo, a fim de que a isonomia e a igualdade, como

princípios constitucionais, sejam alcançados”, conforme dispõe Bolonhoni (2004).

A forma encontrada pelo legislador federal de compensar este custo para a adaptação do

transporte das pessoas com deficiência, foi conceder a estas a isenção do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) na aquisição de veículos automotores, nos termos da Lei n° 8.989/95. Ao definir

um conceito legal de deficiência visual em seu artigo 1°, § 2°, porém, a referida lei isentiva acabou

que excluindo de seu alcance as pessoas com deficiência visual monocular, conforme já se delineou

nos tópicos anteriores.

Ocorre que, à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência, a pessoa com visão

monocular já vem sido tratada como deficiente visual  em algumas áreas,  como a de concursos

públicos, conforme dispõe a Súmula 337 do STJ, “o portador de visão monocular tem direito de

concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. Ora, como é possível que

dentro  do  mesmo  ordenamento  jurídico  a  pessoa  com  visão  monocular  é  enquadrada  como

deficiente visual para fins de vagas reservadas em concursos públicos, porém para fins de obtenção

da isenção tributária, assim não é considerada?

A  partir  deste  questionamento  exsurge  uma  antinomia  na  interpretação  do  que  é

deficiência  legal  para  o  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Para  resolução  desta  controvérsia,  o

caminho que parece mais correto a seguir é a interpretação extensiva da vontade ou finalidade do

legislador quando da elaboração da norma isentiva. Como já destacado no primeiro capítulo, tem-se

que a isenção tributária é um poderoso instrumento de extrafiscalidade a ser utilizado pelo Estado

para atender à preceitos e valores constitucionais, regulando o mercado de consumo e trazendo e

efetividade a certas políticas sociais. 

Daí  pode-se  dizer  que  o  Estado  se  utiliza  da  extrafiscalidade  para  incentivar  ou

desestimular condutas e comportamentos, através da criação de um tributo extrafiscal, como é o

caso do IPI, ou dar finalidade extrafiscal a um tributo já existente no ordenamento jurídico, seja para

intervir na dinâmica do mercado e da economia, seja para atender políticas sociais, estabelecidas

para concretizar e guardar direitos constitucionais.

Como instrumento extrafiscal que é, a norma isentiva (Lei n° 8.989/95) surge com o intuito

de  dar  igualdade  de  oportunidade  às  pessoas  com  deficiência,  posto  que  estas,  em  regra,
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encontram-se  à  margem  da  sociedade,  facilitando  a  aquisição  de  um  veículo  para  o  seu

deslocamento e locomoção, como forma de efetivar a sua inclusão social.

Sob esta perspectiva de inclusão social é que surgiu a isenção do IPI na aquisição de

veículos automotores por pessoas com deficiência, como instrumento de garantia de igualdade de

oportunidades, por isto não parece ter sentido que uma lei que surgiu com o intento de inclusão

venha a  excluir  as  pessoas  com visão  monocular,  simplesmente  por  não  se  enquadrarem nos

termos do texto legal. A interpretação que caminha rumo à uma resolução justa da antinomia em

discussão, seria a de estender os benefícios da isenção do IPI às pessoas com deficiência visual

monocular, como forma de atendimento aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade

da pessoa humana.

Desta forma, deve-se concluir pela inaplicabilidade da interpretação meramente literal e

restritiva da definição da deficiência visual trazida pela Lei n° 8.989/95, porquanto viola às normas e

princípios da Constituição Federal, protetivas dos direitos das pessoas com deficiência, ferindo de

morte os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Isso porque as pessoas com

deficiência visual monocular, que possuem grande necessidade de garantia ao direito de locomoção

e ao transporte,  se veriam impedidas de usufruir  da isenção tributária e, consequentemente, da

aquisição mais barata de um veículo automotor que seria utilizado justamente na facilitação dos

acessos.

Ademais,  o  próprio  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  prevê  a  possibilidade  de

concessão de incentivos fiscais no § 2° do artigo 51, que trata das frotas de empresas de táxi,

dispondo  “o  poder  público  é  autorizado  a  instituir  incentivos  fiscais  com  vistas  a  possibilitar  a

acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo”. Cabe, então, aguardar que o Poder

Público  estenda  esta  previsão  para  todos  os  casos  de  aquisição  de  veículo  por  pessoas  com

deficiência, o que se espera com base, principalmente, no artigo 75, inciso IV, do Estatuto.

4. Conclusão

Conforme todo  o  exposto,  viu-se  que  o  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência  (Lei  n°

13.146/2015) representou um grande passo na defesa dos direitos e garantias das pessoas com

deficiência, ainda mais em se tratando dos seus direitos da personalidade, dando a estas pessoas a

esperança  de  serem  incluídas  na  sociedade  e  de  poderem  se  autodeterminar  como  cidadãs,

portadoras de direitos e deveres. Tais garantias representam uma efetiva busca pela proteção de
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uma vida digna para estas pessoas, sendo dever do Poder Público atuar com ações afirmativas,

para a concretização da dignidade destas pessoas.

No sentido contrário, porém, a Lei n° 8.989/95, vem restringindo o acesso à isenção do

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na aquisição de veículos automotores, por aquelas

pessoas com deficiência visual monocular, simplesmente por não se enquadrarem no conceito legal

trazido por esta norma. O poder Executivo, pela Receita Federal, e o próprio Judiciário, por seus

tribunais,  tem dispendido  interpretação  literal  à  lei,  negando  a  concessão  do  benefício  quando

peticionado por pessoas com visão monocular, parecendo esquecer ou ignorar o fato da norma estar

inclusa em ordenamento jurídico orientado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, bem

como que a finalidade da lei é justamente a inclusão destas pessoas!

Ora, conforme exaustivamente demonstrado, a pessoa com deficiência visual monocular,

experimenta em seu cotidiano inúmeros obstáculos e barreiras em decorrência da perda da visão

em um dos  olhos,  encontrando  grandes  dificuldades  em se  inserir  novamente  no  mercado  de

trabalho e de realizar  tarefas simples,  como dirigir  ou até servir  um copo de suco!  Ademais,  a

simples perda de um dos membros do corpo já caracterizaria, por si só, uma deficiência, o que foi

ratificado pela conceituação de deficiência trazida pelo novo Estatuto da Pessoa com Deficiência,

isto porque, no caso em particular, a perda de um dos olhos compromete radicalmente todo aparelho

visual, que conforme explanado, é composto pelos olhos e todo sistema nervoso central.

Nesta esteira, duas interpretações parecem ser as mais corretas a serem realizadas na

análise da letra da Lei n° 8.989/95, para a melhor e mais justa aplicação do benefício por esta

garantida, quais sejam: a sistemática e a extensiva. A primeira porque o referido diploma legal deve

ser analisado em consonância com todo o ordenamento jurídico brasileiro, que tem como principal

norte a dignidade da pessoa humana, da qual acabam se irradiando os direitos da personalidade,

como verdadeiras  expressões  daquilo  que  o  indivíduo  é.  Assim,  a  lei  isentiva,  em seu  caráter

extrafiscal  deve  funcionar  como  instrumento  para  a  efetivação  dos  direitos  à  mobilidade  e  ao

transporte, garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Pessoa como Deficiência.

A  segunda  forma  de  interpretação,  deve  ser  empregada  no  sentido  de  estender  o

benefício  aos  indivíduos  com  deficiência  visual  monocular,  uma  vez  que  seu  fim  precípuo  é,

exatamente, o de inclusão das pessoas com deficiência, garantindo-lhes igualdade de oportunidades

no acesso ao transporte e à mobilidade, garantindo, assim, uma vida digna a estas pessoas, que há

tanto tempo sofrem com a marginalização e a exclusão social em decorrência de suas condições

físicas e sensoriais.
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Assim  sendo,  conclui-se  que  há  a  existência  de  todo  um suporte  legal  e  arcabouço

jurídico para que o benefício garantido pela Lei n° 8.989/95, qual seja, a isenção do Imposto sobre

Produtos Industrializados, na aquisição de veículos automotores, seja estendido integralmente às

pessoas com deficiência  visual  monocular,  como forma de preconizar  os  preceitos  e  princípios

constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, e de atender as diretrizes trazidas

pelo novo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015).
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