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MULTA CONFISCATÓRIA
O tribunal administrativo é incompetente para a apreciação acerca da
constitucionalidade das leis. Súmula CARF nº 2.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)

Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela 10ª
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), acórdão nº
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17-41.828, de 16/06/2010, (e-fls. 79/88) que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra lançamento suplementar por ausência de comprovação das despesas
médicas/odontológicas lançadas na declaração anual de ajuste:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Comprovada a relação de dependência nos termos da legislação pertinente, restabelecese a dedução pleiteada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes da
efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC.
Os créditos tributários vencidos e não pagos a partir de 01/04/1995, sofrem a incidência
dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sendo cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de
mora em percentual superior a 1%.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão Aquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explicito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIVRE CONVICÇÃO DA
AUTORIDADE JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Intimado da decisão em 07/07//2010, por meio de aviso de recebimento (e-fls.
91), o sujeito passivo, por intermédio de preposto devida habilitado nos autos, interpôs recurso
voluntário em 19/07/2010 (e-fls. 92/108), no qual reiterou as seguintes teses de defesa:
“(i) que a glosa do montante das despesas médicas efetuadas pela autoridade lançadora
e mantida pela autoridade de piso encontra-se revestida apenas de presunção. Colaciona
excertos jurisprudenciais e citações doutrinárias na tentativa de embasar as suas
argumentações, bem como que o ônus probatório incumbiria à Fazenda ;
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(ii) questiona a aplicação dos juros Selic no lançamento;
(iii) considera como confiscatória o montante da multa aplicada;
(iv) questiona a não incidência de juros de mora sobre a multa.

Alfim, pede desta autoridade judicante:
Ill - DO PEDIDO
POSTO ISTO, requer seja conhecido e provido o recurso, especialmente, julgando
improcedente o lançamento tributário, relevando-se as questões acima expostas, bem
como a documentação acostada aos autos, tendo em vista sua insubsistência como
medida de legalidade.
Requer, outrossim, 'seja . reconhecida a inaplicabilidade da Taxa SELIC, bem como,
acaso superado o entendimento acima, seja reconhecido o caráter confiscatório da multa
aplicada no percentual de 75%, devendo a mesma ser redimensionada para 20% de
conformidade com o art. 61, § 20 , da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de infração
lavrado.

Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Não foram suscitadas no recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2ª
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica e odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente.
Despesas Médicas/Odontológicas
Disse o ilustre julgador a quo em sua fundamentação para a manutenção dos
valores glosados (e-fls. 82/85):
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas.
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A fiscalização efetuou a glosa do valor de R$ 22.706,00, utilizados pelo contribuinte
para dedução de Despesas Médicas.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
a este titulo incorridos durante o ano-calendário. A legislação ainda exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de oficio:
Lei 9.250/95
Art.8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, 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;
§ 2°- 0 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 F ísicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. (g.n)
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos, mesmo que presentes todas estas
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
assinatura do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada
por todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Vejamos o disposto no Regulamento do Imposto de Renda — RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas e da dedução
de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, § 2).
§1 0 Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n 2 5.844, de 1943, art. 11, §42). (g. n).
Conforme se depreende dos dispositivos acima, o contribuinte pode deduzir da base de
cálculo do imposto as despesas médicas efetivamente realizadas, cabendo-lhe provar
que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim a
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época em que o serviço foi prestado, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução, no período assinalado.
0 contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e outras não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço
,pagamento em dinheiro serve muito bem para quitar um débito, mas comprová-lo,
ainda mais junto a terceiros, pode se tornar tarefa árdua.
Ainda, a declaração de Rendimentos, ao contrário do que afirma o impugnante, não
comprova que o mesmo tinha saldo para efetuar pagamento em dinheiro e, mesmo que
tivesse a disponibilidade financeira, não o eximiria da comprovação exigida, com
coincidência de datas e valores dos dispêndios em relação aos recibos apresentados.
Observa-se que a contribuinte utilizou valores acima de 60% de seus rendimentos como
dedução em sua declaração de imposto de renda.
Se a despesa médica, como ocorre no caso em tela, representa um percentual
significativo da renda declarada, a autoridade administrativa pode e deve proceder a
uma análise mais profunda da questão. válida a solicitação de outras provas com vistas
â. comprovação das despesas especialmente quando estas se revelam, em principio,
exageradas em relação aos rendimentos declarados. A glosa efetuada, por sua vez, não
determina que o recibo é inidôneo, mas tão somente que a contribuinte não logrou êxito
em efetivamente comprovar a despesa para fins tributários.
As dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as despesas médicas não
ocorreram ou se questiona a idoneidade dos recibos ou habilitação dos profissionais,
mas em conjunto não permitem que a autoridade firme sua convicção acerca do efetivo
pagamento e efetiva prestação dos serviços ao contribuinte ou seus dependentes.
Ao contrário do que alega a impugnante, não houve arbitrariedade ou ilegalidade no
procedimento fiscal, pois não se trata de presunção de idoneidade dos documentos
apresentados. A própria lei define as condições em que são permitidas deduções que
resultaram em redução da base de cálculo do tributo. Sua observância impõe-se
justamente pelo principio de legalidade invocado pela impugnante.
Quanto ao ônus da prova, em regra geral de direito, cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato — é o que ocorre no caso das deduções. 0 art. 11, § 3° 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.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
implica 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 qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale mencionar que em matéria tributária, por outro lado, não importa se o contribuinte
deixou de preencher as exigências da lei com o fito de sonegação ou, ainda, se tal
aconteceu por puro descuido ou caso fortuito. A infração é do tipo objetivo, na forma do
artigo 136 do CTN: a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Quanto aos documentos apresentados, temos que: Os recibos apresentados as fls. 30,
35/37, 47/54, 56/58 e 61/68 não estão acompanhados da prova do efetivo pagamento.
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Pesquisa de afastamento médico em 2003, as fls. 41, referente a uma das fontes
pagadoras da contribuinte o que não comprova tratamento ou despesa médica. Os
atestados médicos, laudos e receituários, referem-se a anos-calendário diversos do
objeto deste lançamento, a saber:
Hs. 29 — atestado médico referente ao ano-calendário — AC 2001
Fls. 31 — laudo referente aos anos-calendário 2000, 2002 e 2005
Fls. 33 — laudo emitido em 2008 sem mencionar outro ano-calendário
Fls. 38 — laudo referente ao AC 2007
Fls. 39 e 42 — laudos referentes ao AC 2004
Fls. 40 — laudo referente ao AC 2005
Fls. 43 — laudo referente ao AC 2000
Fls. 44 — receituário referente ao AC 2001
Fls. 45 — receituário referente ao AC 2000
As declarações dos profissionais apresentadas pelo contribuinte, às fls. 28, 32, 34, 46,
55, 59 e 60 não provam o fato declarado, conforme dicção do art. 368, parágrafo único
do CPC e art. 219, parágrafo único do Código Civil/2002:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Considerando tais dispositivos, conclui-se que as declarações apresentadas, presumemse verdadeiras somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que .a presunção juris
tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente
em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unein. TResp. 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269).
Acrescente-se que os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre
convicção da autoridade julgadora. Portanto mantém-se, a glosa referente às despesas
médicas por não apresentação de documentação capaz de comprovar a efetiva prestação
de serviços e respectivos pagamentos de todas as despesas médicas declaradas.

Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, preliminarmente uma
breve digressão pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas 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, a seguir descritos:
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Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, 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 - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
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 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,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto nº 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, 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 (Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º, inciso II, alínea "a").
§ 1º O disposto neste artigo (Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º, § 2º):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com 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 - 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
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 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,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2º Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3º Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4º As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5º As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º, § 3º).

Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;

Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1º da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
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terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8º, § 2º, III, da Lei nº 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3º do Decreto-Lei nº 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
À vista do exposto, o acórdão ora embargado não carece de reparos, devendo ser
mantido pelos seus próprios fundamentos.
Aplicação da Taxa Selic
Quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito tributário, utilizou-se
a taxa Selic, reconhecida válida para fins tributários, nos termos da Súmula CARF nº 4:
Súmula CARF nº 4: A partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
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período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.

Caráter confiscatório da multa no percentual de 75%
Para arrostar a questão posta no presente tópico haveria a necessidade de se
enveredar para se enfrentar a questão da constitucionalidade dos dispositivos encartados na Lei
nº 9430/96 que versam acerca da matéria, o que é vedado para este tribunal pela Súmula CARF
nº 2.
Súmula CARF nº 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Raimundo Cássio Gonçalves Lima

