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Em atenção ao requerimento formulado, cumpre-nos informar que a demanda foi 
encaminhada à Secretaria da Receita Federal, que se posicionou conforme abaixo: 
 
“Trata-se de correspondência eletrônica encaminhada ao Ministério da Fazenda pelo 
Instituto Oncoguia, registrada em 17 de agosto de 2012, por meio da qual o interessado 
recorda que para o reconhecimento das isenções do imposto sobre a renda (IR) dos 
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por portadores de doença 
grave a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço 
médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser 
fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle. 
 
O instituto entende que todo e qualquer serviço de saúde vinculado ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), diretamente ou conveniado, bem como o serviço de perícia médica da 
Previdência Social têm competência para emissão do laudo necessário à comprovação 
da moléstia. Assinala, entretanto, que os laudos emitidos por médicos no exercício 
regular de suas funções no SUS não têm sido aceitos pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS) para fins de isenção do IR. 
 
Refere que inúmeros pacientes têm contatado o Instituto Oncoguia para informar que o 
INSS se recusa a receber o laudo emitido por médicos do SUS, sob a alegação de que 
este laudo não satisfaz os requisitos do artigo 39, §4°, do Decreto nº 3000, de 26 de 
março de 1999. 
 
Por fim, o interessado apresenta as seguintes questões: 
 
(a) explicações precisas sobre o que se entende por serviço médico oficial da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
(b) relação e endereço dos locais onde o paciente com doença grave poderá obter o 
referido laudo; e 
(c) declaração formal no sentido de que laudo médico emitido por instituição de saúde 
com vinculo direto ou conveniado ao SUS no âmbito federal, estadual ou municipal é 
suficiente para a comprovação das doenças graves previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 
7.713, de 22/12/1988 perante a fonte pagadora, para fins de isenção do imposto de renda 
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. 
 
O Ministério da Fazenda encaminhou o expediente ao Gabinete da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, que o encaminhou à Subsecretaria de Tributação e Contencioso da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que, por sua vez, o encaminhou a esta 
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), para análise e providências. De acordo com o 
despacho de encaminhamento, o processo foi classificado como serviço de informação 
ao cidadão. 
 
Em resposta ao interessado, cumpre informar que encontra-se disponível no sítio da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, na página 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/SolucoesConsulta/2012.htm, a Solução de 
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Consulta Interna (SCI) nº 11, de 28 de junho de 2012, que trata da matéria, esclarecendo 
sobre os questionamentos de letras “a” e “c”. A referida SCI, em sua conclusão, assim 
dispõe: 
 

15. Em face do exposto, pode-se afirmar que: 
15.1 A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante 
laudo pericial; assim entendido como documento emitido por médico 
legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, 
integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito 
Federal ou dos municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela 
emissão do laudo não necessita(m) de especialização na área 
considerada para a perícia, devendo possuir conhecimentos na 
identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6º da 
Lei nº 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de 
esclarecer a existência ou não da moléstia grave. 
15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de 
medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, 
do Distrito Federal ou dos municípios, pode exercer as atividades 
pericias, independentemente se investido ou não na função de perito, 
observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente. 
15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 
I - o órgão emissor; 
II - a qualificação do portador da moléstia; ' 
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo: 
a) a descrição; 
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão 
(CID-10); 
c) os elementos que o fundamentaram; 
d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, 
nos casos constatação da existência da doença em período anterior à 
emissão do laudo; 
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do 
laudo pericial, ao fim do qual o portador de moléstia grave 
provavelmente esteja assintomático; e 
V - o nome completo, a assinatura, o nº de inscrição no Conselho 
Regional de Medicina (CRM), o nº de registro no órgão público e a 
qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial 
responsável(is) pela emissão do laudo pericial. 
15.4. Serviço médico oficial é aquele que integra órgão público 
federal, estadual ou municipal (pessoa jurídica de direito público 
interno, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público). Somente podem ser aceitos para fins da isenção por moléstia 
grave laudos médicos expedidos por instituições públicas, 
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde 
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(SUS). Já os laudos médicos expedidos por entidades privadas, não 
atendem à exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda 
que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS. 
 

Quanto ao questionamento de letra “b”, transcreve-se o item 13 da SCI nº 11, de 2012, 
que recorda conceitos discriminados na SCI SRRF10 nº 134, de 10 de outubro de 2008: 
 

13. É oportuno ratificar os conceitos de serviço médico oficial, 
discriminados na SCI SRRFIO/Disit nº 134, de 10 de outubro de 
2008: 
9. Serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, é o serviço médico dos órgãos integrantes da 
administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como de suas autarquias e fundações públicas. 
9.1. No âmbito federal, o Instituto Nacional do Seguro Social 
preenche os requisitos legais para fornecimento do laudo pericial. 
9.2. Nos Estados e Municípios, os serviços de saúde próprios das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, prestados nas Unidades 
ou Postos de Atendimento, também são considerados serviços 
médicos oficiais. Ressalte-se que entidades privadas contratadas ou 
conveniadas, embora prestem serviços de saúde gratuitos, não são 
oficiais. 
9.3. Hospitais universitários e de ensino, que participem do Sistema 
Único de Saúde mediante convênio, serão considerados oficiais se 
constituídos sob a forma de autarquia ou fundação pública. 
9.4. Os serviços de saúde pertencentes às estruturas das pessoas 
jurídicas de direito público - independentemente do Poder ao qual se 
vinculem - e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
são considerados serviços médicos oficiais, nos termos do art. 30 da 
Lei n nº 9.250, de 1995. Os servidores públicos, civis ou militares, 
podem recorrer a estes órgãos para obtenção do laudo pericial. 
 

Essas são as informações que reputamos úteis ao esclarecimento das questões 
levantadas.” 

De acordo com o art. 19, do Decreto nº 7724/2012, o requerente poderá interpor recurso 
no prazo de 10 dias a contar da ciência da resposta, por meio do Sistema e-Sic 
(www.acessoainformacao/sistema) ou no Protocolo SIC do Ministério da Fazenda 
localizado no Edifício Órgãos Centrais – SAS Quadra 6, Bloco O – Brasília/DF. O 
recurso será encaminhado para a autoridade competente para o seu julgamento, no caso, 
ao Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil. 


