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Psicossomática, a evolução
P

sicossomática é uma palavra
dupla, é uma reunião de dois
princípios diversos, uma unidade
de dois elementos – morte e vida,
masculino e feminino, mente e corpo – é termo que contem uma díade disjuntiva como as pilhas elétricas com sua unidade constituída
por dois polos, o positivo e o negativo inseparáveis sob pena de deixar de ser o que é. Cientificamente
há formas metodológicas diversas
para estudar o psíquico e o físico e
tentativas de estudar em conjunto
as duas tendências.
O materialismo onde tudo se explicaria pela fisiologia, o mentalismo aceitando que é o psíquico que
“faz” a fisiologia e o dualismo separando em instâncias obedientes a
regras e mecanismos diversos que
interagem no fisiológico e psicológico.
É através da crença da fé, que as
verificações científicas renovam
ad eternum, ad infinitum os motivos para um pio acreditar em cada
uma das formas de explicar a verdade dessa inseparável díade que
é corpo e mente.
Foi com a medicina psicossomática que a psicanálise se introduziu
na medicina geral ou especializada.
Em especial nos serviços hospitalares diante da demanda de trata-
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Portador de câncer tem direito
à isenção de imposto de renda
A

7.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região
manteve sentença que declarou o
di idências da doença ou incapacidade por ela gerada.
O relator, desembargador federal Reynaldo Fonseca, enfatizou que a declaração da isenção
tributária pretendida pelo autor,
portador de neoplasia maligna,
encontra respaldo no inciso XIV
do artigo 6.º da Lei 7.713, de 22
de dezembro de 1988.
Sustentou que a jurisprudên-

cia deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que, embora
o inciso XXI do artigo 6.º da Lei
7.713/1988 imponha como condição para isenção do imposto de
renda a emissão de laudo pericial
fornecido por serviço médico oficial, tal determinação legal não
impede o juiz de apreciar as provas juntadas aos autos e decidir
livremente, nos termos dos art.
131 e 436 do Código de Processo
Civil, sobre a validade dos laudos
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médicos expedidos por serviço
médico particular.
Por fim, conforme esclareceu o
relator, a isenção do imposto de
renda em favor dos inativos portadores das moléstias inseridas
no inciso XIV do artigo 6.º da Lei
7.713/1988 tem como objetivo
aliviar os encargos financeiros
relativos ao acompanhamento
médico e medicamentos que sobre eles recaem. Portanto, não há
necessidade de que a neoplasia
maligna esteja em atividade para

que o cidadão por ela acometido
tenha direito à isenção tributária;
até porque o fato de não haver
evidência de atividade da doença
não significa que o portador esteja curado.
Essas as razões que levaram a
7.ª Turma a negar provimento à
apelação da Fazenda Nacional e a
acolher, em parte, a apelação do
autor para fixar o valor da condenação em quatro mil reais.
Fonte: TRF-1

