
Soluções de Consulta da Receita Federal passam a ter caráter normativo – Instrução Normativa      
nº 1.434 de 30 de dezembro de 2013.

A Receita Federal do Brasil (“RFB”) publicou, no dia 02 de janeiro de 2014, a Instrução Normativa nº 1.434 
por meio da qual atribuiu eficácia normativa e efeito vinculante às suas Soluções de Consulta, o que sig-
nifica importante alteração da legislação tributária.

Como se sabe, comumente, a RFB é instada pelos contribuintes para esclarecer, por intermédio de 
Soluções de Consulta, o seu entendimento acerca da interpretação e aplicação das normas tributárias 
a situações concretas. Antes, contudo, as orientações das Soluções de Consulta possuíam efeitos vin-
culantes tão somente entre as partes, ou seja, entre o consulente e a própria Fazenda Nacional, não se 
estendendo, em regra, a terceiros1.

Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) aduz 
que a Solução de Consulta é uma norma individual que vincula a Administração Tributária apenas em 
relação ao consulente2.

No entanto, com a publicação da referida Instrução Normativa, as Soluções de Consulta Cosit (Coorde-
nação-Geral de Tributação) e as Soluções de Divergência (emitidas quando demonstrado conflito entre 
diferentes Soluções de Consulta) passaram a ter efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldando todos 
os contribuintes que a aplicarem, ainda que não tenham formulado oficialmente uma consulta à Receita.

1Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: Acórdão nº 3403-002.555, sessão de 25 de outubro de 2013.
2Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: Acórdão nº 3101-001.209, sessão de 22 de agosto de 2012.
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Desta feita, podemos entender que as Soluções de Consulta Cosit e as Soluções de Divergência tor-
naram-se ainda mais importantes na legislação tributária, tendo em vista que seus efeitos transcendem 
as partes do processo que solicitaram sua edição. 

Como consequência disto e com o objetivo de conferir ampla publicidade às conclusões da RFB, a 
Instrução Normativa nº 1.434/13 determina a publicação na internet (www.receita.fazenda.gov.br) das 
Soluções de Consulta Cosit e as Soluções de Divergência, resguardando-se, entretanto, as informações 
protegidas pelo sigilo fiscal em relação ao contribuinte que formulou a consulta.

Importante registrar que, aos contribuintes que não concordarem com o entendimento emanado pela 
RFB, é autorizado o questionamento, perante o Poder Judiciário, das conclusões dessas Soluções de 
Consulta e de eventuais penalidades impostas pelas autoridades fiscais nelas baseadas.

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto, bem como para lhes auxiliar no 
manejo das medidas judiciais e administrativas mais adequadas.
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