DF CARF MF

Fl. 54
S2TE02
Fl. 54

8

53

-5
0
1
0
2
/

MINISTÉRIO DA FAZENDA

S2TE02

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
72 FISCAIS

05
0
3.0

IA

SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

11543.000572/201058

P

Processo nº

C
O
PR

2802003.191 – 2ª Turma Especial

Sessão de

08 de outubro de 2014

Matéria

IRPF

C
Ó

Acórdão nº

Recorrida

A
R
E

ÃO

G

F
R
A

-C
D
FAZENDA
PG NACIONAL
NO
DOASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA  IRPF

Recorrente

D
R
Ó
C
A

O

S
ES

Voluntário

Recurso nº

54
1
1

HENRIQUE COUTO VIDIGAL

Anocalendário: 2008

DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE CONSTANDO COMO
PAGADOR DA DESPESA NO RECIBO. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Constando o nome do contribuinte no recibo como pagador da despesa
médica que deduziu na Declaração de Ajuste Anual, presumese, à míngua de
indícios em sentido contrário, ser ele o beneficiário da prestação do serviço.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário nos termos do voto do relator.
(Assinado digitalmente)
Jorge Cláudio Duarte Cardoso, Presidente.
(Assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson, Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jaci de Assis Júnior,
Vinicius Magni Verçoza (suplente), Ronnie Soares Anderson, Nathalia Correia Pompeu
(suplente) e Jorge Cláudio Duarte Cardoso (Presidente). Ausente justificadamente a
Conselheira Julianna Bandeira Toscano.
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Relatório
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Tratase de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) – DRJ Brasília, que julgou procedente
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) exigindo crédito
tributário no valor total de R$ 705,00, relativo ao anocalendário 2008.
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A autuação decorreu da dedução indevida de despesas médicas no total de R$
10.894,64, por falta de requisitos previstos na legislação, quais sejam, ausência de endereço
dos profissionais e não identificação do paciente.
A decisão recorrida manteve o lançamento, destacando que, embora as
segundas vias dos recibos apresentadas quando da impugnação contivessem os endereços dos
prestadores do serviço, não tinham a identificação do beneficiário, isto é, do paciente.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/4/2012, aduzindo, em
síntese, que a indicação do nome do paciente é exigência sem respaldo legal, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, abaixo transcritos:
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no anocalendário
será a diferença entre as somas:
I  de todos os rendimentos percebidos durante o ano
calendário, exceto os isentos, os nãotributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II  das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no anocalendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I  aplicase, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
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hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
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II  restringese aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III  limitase 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 de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento;
IV  não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V  no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, exigese a comprovação com receituário
médico e nota fiscal em nome do beneficiário.(grifei)

O contribuinte apresentou no corpo da impugnação segunda via dos recibos
comprobatórios das deduções de despesas médicas glosadas pela fiscalização, nas quais consta
satisfeito o requisito apontamento do endereço do profissional prestador dos serviços.
O exame desses documentos (fls. 7/9) revela que em todos eles resta
designado, como pessoa que pagou pelas despesas médicas, Henrique Couto Vidigal, o
recorrente. Ora, não trilha bom caminho interpretação  que parece ter sido a adotada, ainda
que implicitamente, pela autuação e pelo julgamento a quo – segundo a qual, além do nome da
pessoa física que pagou pelo serviço, deveria necessariamente estar consignado o nome do
beneficiário.
De uma maneira geral, como é cediço, o recibo emitido pelos prestadores de
serviço pessoa física é entregue para os pacientes assim que se dá o pagamento do tratamento
ou consulta, sem dispor de campo próprio ou apartado a ser preenchido com a indicação do
beneficiário, até mesmo porque, na maioria das vezes, este se confunde com a própria pessoa
que está realizando a quitação.
Destarte, à míngua de evidências outras que assim o justifiquem, o nome
constante como responsável pelo pagamento deve ser aceito e presumido como sendo o do
beneficiário da prestação do serviço a que se refere o recibo, em respeito ao princípio da boa fé
que deve reger as relações fiscocontribuinte.
Nesse sentido, temse o entendimento da própria Receita Federal do Brasil
sobre o tema, consoante espelha a Solução de Consulta Interna nº 23, de 30 de agosto de 2013
(Diário Oficial da União de 10/2/2014), da qual se reproduz a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas
médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
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tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas
e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
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Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte
sem a especificação do beneficiário do serviço, podese
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
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No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente
do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por
declaração do profissional ou da empresa emissora do
referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Código de Processo Civil (CPC), art. 332; Lei nº 9.250, de
26 de dezembro de 1995, art. 8º, inciso II, alínea “a” e §
2º, e Decreto nº 3.000, de 26 de dezembro de 1999
(RIR/1999), art. 80, § 1º, incisos II e III. (grifei)

Na espécie, reconhecese que os recibos firmados pelas profissionais Kelly
Wagner Miranda e Miriam Calhau Vervloet permitem o atendimento adequado e suficiente aos
requisitos normativos estabelecidos pelo inciso III do § 2º do art. 8º da Lei nº 9.250/95,
devendo ser restabelecida a dedução de despesas médicas no montante de R$ 10.894,64 (dez
mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(Assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
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