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MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
QUARTA CÂMARA

Processo n°

10980.010809/2004-49

Recurso n°

156.555 Voluntário

Matéria
Acórdão n°

IRPF
104-23.109

Sessão de

22 de abril de 2008
Recorrente UTIZES BRESSIANI VIEIRA
Recorrida
4a. TURMA/DRJ-CURITIBA/PR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA —

IRPF

Exercício: 2000
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da
dedução de despesa médica depende da comprovação do efetivo
dispêndio do contribuinte e, à luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora
tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a
glosa de valores deduzidos a título de despesas médicas cuja
prestação de serviços não foi comprovada.
Recurso negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
UTIZES BRESSIANI VIEIRA.
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Nelson Mallmann, Heloisa
Guarita Souza, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Rayana Alves de Oliveira França, Renato Coelho
Borelli (Suplente convocado) e Gustavo Lian Haddad.73-r
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Relatório
Em desfavor de UTIZES BRESSIANI VIEIRA foi lavrado auto de infração para
exigir da contribuinte o montante de R$ 962,50 de imposto suplementar acrescido da devidas
cominações legais.
O lançamento decorre da glosa de despesas médicas. Segundo o termo de
verificação fiscal ficou verificado que o beneficiário de pagamentos de R$.3.500,00, Luiz
Carlos Fomazzari, CPF 004.428529-91, não se encontrava habilitado legalmente para a
prestação dos serviços, em face do cancelamento de seu registro junto ao Conselho Regional de
Odontologia.
Cientificada a contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/05, alegando que
os recibos das despesas médicas glosadas foram apresentados regularmente ao Fisco e
comprovariam a efetiva prestação do serviço. Indica que desconhecia o cancelamento do
registro do profissional junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná.
Em 5 de dezembro de 2006, os membros da 4 a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Curitiba — PR proferiram Acórdão DRJ/CTA n". 12.964 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento nos termos da ementa a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A apresentação de recibos emitidos por profissional desabilitado é
insuficiente para restabelecer as deduções médicas.
Lançamento Procedente.
Cientificada da decisão, irresignada a Recorrente interpõe o Recurso Voluntário
de fls. 33/38, onde reitera os fatos apontados na impugnação, destacando-se os seguintes
pontos:
- Preliminarmente, indica que as deduções previstas em lei, são isenções de
direito. Não podendo ser tratadas como meras faculdades, portanto é incorreto o entendimento
de que as isenções não pleiteadas na declaração não mais poderiam ser concedidas ao
contribuinte.
- O Sr. Luiz Carlos Fornazzari encontra-se devidamente inscrito no CRO do
Paraná. Não sendo da responsabilidade do autuado o poder de fiscalização para verificar a
suposta irregularidade profissional junto ao CRO/PR.
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- Efetivamente, o profissional prestou o serviço ao autuado, os recibos foram
emitidos e assinados pelo profissional.

É o Relatório.
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Voto

Conselheiro ANTONIO LOPO MARTINEZ, Relator
O recurso é tempestivo e preenche o seu pressuposto de admissibilidade. Assim,
dele tomo conhecimento.
Preliminar da nulidade do lançamento.
Da análise dos autos constata-se que o procedimento foi realizado observando os
preceitos estabelecidos pelas normas em vigor. Não havendo qualquer vicio que
comprometesse a validade do referido lançamento. Não cabe igualmente a argumentação de
que não foi possibilitado a recorrente deduzir despesas previstas na legislação. Todo o processo
administrativo criado está discutindo exatamente sobre a pertinência da suposta dedução
pleiteada.
Diante dos elementos constantes nos autos é de se rejeita a preliminar de
nulidade.
No mérito o interessado argumenta pela plausibilidade dos recibos e das
declarações dos profissionais para os quais a autoridade recorrida considerou oportuna a glosa
das despesas médicas.
Para o deslinde da questão sobre a glosa de despesas médicas se faz necessário
invocar a Lei n°9.250, de 1995, verbis:

"Art. 8°A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiálogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
2° O disposto na alínea "a" do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC
r
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de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)-

É lógico concluir, que a legislação de regência, acima transcrita, estabelece que
na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de
exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus dependentes. Sendo que esta dedução fica
condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e CPF ou CGC de quem os recebeu, podendo na falta de documentação, ser
feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Como, também, é claro que a autoridade fiscal, em caso de dúvidas ou suspeição
quanto à idoneidade da documentação apresentada, pode e deve perquirir se os serviços
efetivamente foram prestados ao declarante ou a seus dependentes, rejeitando de pronto
àqueles que não identificam o pagador, os serviços prestados ou não identificam na forma da
lei os prestadores de serviços ou quando esses não são considerados como dedução pela
legislação. Recibos, por si só, não autorizam a dedução de despesas, mormente quando sobre o
contribuinte recai a acusação de utilização de documentos inidôneos.
Tendo em vista as dúvidas suscitadas acerca da autenticidade dos recibos de
despesas médicas, caberia ao beneficiário do recibo provar que realmente efetuou o pagamento
no valor nele constante, bem como o serviço prestado para que ficasse caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos. Como, também,
se faz necessário, quando intimado, comprovar que estas despesas correspondem a serviços
efetivamente recebidos e pagos ao prestador. O simples lançamento na declaração de
rendimentos pode ser contestado pela autoridade lançadora.
Tendo em vista o precitado art. 73, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do
Decreto-lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Mesmo que a norma
possa parecer, em tese, discricionária, deixando a juízo da autoridade lançadora a iniciativa,
esta agiu amparada em indícios de ocorrência de irregularidades nas deduções: o fato dos
beneficiários do pagamentos das despesas médica não prestar esclarecimentos, ou não
apresentar declaração de rendi
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
suplicante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir
as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter
provas da inidoneidade do recibo, mas sim, o suplicante apresentar elementos que dirimam
qualquer dúvida que paire a esse respeito sobre o documento. Não se presta, por exemplo, a
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comprovar a efetividade de pagamento, a mera alegação de que o fez por meio de moeda em
espécie.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em defesa do
interesse público, é entendimento desta Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
que, para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte à disponibilidade
de simples recibos, cabendo a este, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar,
de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado.
Em suma, ainda que se ignore o fato de que o serviço teria sido realizado por
profissional desabilitado, não se encontra qualquer evidência de realização do serviço
odontológico. A recorrente argumenta sobre o direito de pleitear deduções e sobre o fato de que
não conhecia que o profissional há época de prestação do serviço estava desabilitado,
entretanto não incorpora aos autos uma única evidência da realização do serviço.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso.

Sala das Sessões - DF, em 22 de abril de 2008
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