NOTÍCIAS FISCAIS Nº 4.194
BELO HORIZONTE, 6 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Se você ficar de olho apenas no lucro, você vai economizar no produto. Mas se você
se concentrar em fazer produtos realmente bons, então o lucro virá a seguir.”
Steve Jobs
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ISENÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL CONCEDIDA A SÍNDICOS NÃO É TRIBUTÁVEL
PELO IMPOSTO DE RENDA
Fonte: Superior Tribunal de Justiça – STJ. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
por unanimidade, decidiu que a dispensa do pagamento das taxas condominiais concedida ao
síndico pelo trabalho exercido no condomínio não pode ser considerada pró-labore,
rendimento ou acréscimo patrimonial – não incidindo, por essa razão, o Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF). O colegiado considerou que a isenção corresponde à dispensa de uma
despesa devida em razão da convenção condominial – e não a uma receita.
Um síndico interpôs recurso especial contra acórdão no qual o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF2) entendeu que os síndicos estão obrigados a prestar contas à Receita Federal, na
declaração anual do IR, tanto no caso de receber remuneração pelo seu trabalho no
condomínio quanto na hipótese de ter isenção parcial ou total da taxa condominial.
Na decisão, o TRF2 destacou que “toda atividade que envolva algum tipo de remuneração
(seja direta, seja indireta) fica sujeita à tributação do Imposto de Renda”.
O síndico alegou que a cobrança é ilegítima, visto que não recebeu qualquer valor a título de
pagamento por prestação de serviços. Segundo ele, as suas cotas condominiais eram pagas,
parte em dinheiro e parte com seu próprio trabalho no condomínio – razão pela qual a isenção
parcial não se adequa ao conceito de renda para fins de incidência do tributo.
Conceito de renda
Em seu voto, o ministro relator do caso, Napoleão Nunes Maia Filho, lembrou que, como
disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN), o fato gerador do IRPF é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, sendo, portanto, imperativo analisar se a
isenção condominial do síndico pode ser considerada uma renda.
“Renda, para fins de incidência tributária, pressupõe acréscimo patrimonial ao longo de
determinado período, ou seja, riqueza nova agregada ao patrimônio do contribuinte”, afirmou.
Encargo
No caso da cota condominial, o relator ressaltou que tal valor corresponde a obrigação mensal
imposta a todos os condôminos para cobrir gastos necessários à manutenção de um
condomínio. Assim, deve ser entendida como uma despesa, um encargo a ser pago pelos
moradores em virtude de convenção condominial.
“A dispensa do adimplemento das taxas condominiais concedida ao síndico pelo labor exercido
não pode ser considerada pró-labore, rendimento e tampouco acréscimo patrimonial, razão
pela qual não se sujeita à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física, sob pena, inclusive,
de violar o princípio da capacidade contributiva”, concluiu o ministro.
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Napoleão Nunes Maia Filho esclareceu também que a dispensa do pagamento de condomínio
não pressupõe qualquer evolução patrimonial que justifique a inclusão do valor da cota do
síndico na apuração anual de rendimentos tributáveis.
Limites
O relator destacou ainda que a interpretação das regras juristributárias deve obedecer aos
princípios que regem a atividade estatal tributária, cujo propósito é submeter o poder do
Estado a restrições, limites, proteções e garantias do contribuinte.
“Não se podem, do ponto de vista jurídico-tributário, elastecer conceitos ou compreensões,
para definir obrigação em contexto que não se revele prévia e tipicamente configurador de
fato gerador”, declarou.
RECEITA ABRE NA SEGUNDA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO, CONSULTA AO SÉTIMO
LOTE DE RESTITUIÇÃO DO IRPF 2019
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. A partir das 9 horas de segunda-feira, 9 de dezembro,
estará disponível para consulta o sétimo lote de restituição do IRPF 2019. O lote de
restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física contempla também restituições
residuais dos exercícios de 2008 a 2018.
O crédito bancário para 320.606 contribuintes será realizado no dia 16 de dezembro,
totalizando o valor de R$ 700 milhões. Desse total, R$ 172.952.366,78 referem-se ao
quantitativo de contribuintes de que tratam o art. 16 da Lei nº 9.250/95 e o Art. 69-A da Lei
nº 9.784/99, sendo 3.308 contribuintes idosos acima de 80 anos, 21.410 contribuintes entre
60 e 79 anos, 3.172 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e
9.789 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
CEAT FECHA PROGRAMAÇÃO DO ANO DEBATENDO EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DO PIS E DA COFINS
Fonte: OAB/RJ. Um dos mais longos debates na área tributária, a tese sobre a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins pautou o evento que fechou a programação do
ano da Comissão Especial de Assuntos Tributários (Ceat) da OABRJ na manhã desta quartafeira, dia 4, na sede da Seccional.
Planejado com o intuito de debater as possíveis repercussões do julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre os embargos de declaração no processo que discute a exclusão –
a votação estava prevista inicialmente para ser realizada nesta quinta, dia 5, mas foi retirada da
pauta pelo ministro Dias Toffoli -, o evento teve participação dos membros da Ceat Lycia Braz,
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Gustavo Triestman, Eduardo Schmidt, Marina Marangoni, Leonel Pittzer e Leonardo Ventura.
O secretário-geral da comissão, Gilberto Alvarenga, abriu os trabalhos.
“Quando veio o anúncio do julgamento do Supremo, todo mundo ficou feliz achando que
estava com o problema resolvido. Mas logo veio a Solução de Consulta Interna Cosit
13/2018, que instaurou outra grande discussão envolvendo a matéria. Como tudo tem seu
lado bom, a solução teve um aspecto positivo: eliminou a discussão sobre se o crédito tem que
ser calculado sobre o ICMS efetivamente recolhido. Poderia ter sido uma solução pior”,
observou o palestrante Eduardo Schmidt.
RENUCLEAR – MERCADO INTERNO – BENEFICIÁRIO DO REGIME
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 293, DE 22 DE NOVEMBRO DE
2019
Assunto: Normas de Administração Tributária
RENUCLEAR. MERCADO INTERNO. COMPRA DE BENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
BENEFICIÁRIO DO REGIME.
Os contratos de compra, no mercado interno, de fornecimento de bens, materiais de
construção e/ou serviços têm que ter como uma das partes, em relação contratual direta, a
pessoa jurídica beneficiária habilitada no regime especial.
No caso de execução de obra de construção civil, a pessoa jurídica contratada tem a faculdade
de pedir para ser co-habilitada no Renuclear, para que possa fazer jus ao benefício fiscal,
condição esta que a vincula ao habilitado titular, por meio da relação contratual direta, e ao
projeto específico, no caso, à realização da obra de construção civil.
Incabível estender os efeitos do benefício fiscal por mera interpretação, para contemplar
hipótese não prevista na legislação, qual seja, para o caso de contrato com terceiro não
habilitado, nem co-habilitado, que tenha subcontratado outra pessoa jurídica para a realização
das obras de construção civil.
A legislação não contemplou a hipótese de subcontratação no âmbito do Renuclear.
Dispositivos Legais: arts. 16, 16-A, 16-B e 16-D da Lei nº 12.431, de 2011; arts. 421, 422,
491 da Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil); arts. 2º do Decreto nº 7.832, de 2012; arts. 2º
3º da Instrução Normativa RFB nº 1.861, de 2018; arts. 4º, 6º e 7º da Instrução Normativa
RFB nº 1.408, de 2013; e Parecer Normativo CST nº 10, de 1978.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 292, DE 7 DE NOVEMBRO DE
2019.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO VALE
TRANSPORTE. DESPESAS MÉDICAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. HORÁRIO
EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. DESCANSO SEMANAL
REMUNERADO. SALÁRIO-MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS.
Integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre a folha de salários: o terço constitucional de férias; o décimo terceiro salário; o adicional
de horário extraordinário; o adicional de insalubridade; o descanso semanal remunerado; o
salário-maternidade; os 15 dias que antecedem o auxílio doença e férias gozadas.
Não integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre a folha de salários: o auxílio-doença; o aviso prévio indenizado (inclusive
o décimo-terceiro salário correspondente); o vale transporte pago, inclusive em dinheiro, em
montante estritamente necessário para o custeio do deslocamento da residência ao trabalho e
vice-versa, em transporte coletivo, como prevê o art. 1º da Lei nº 7.418, de 1985; e as
despesas médicas, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa.
CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA ÀS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT Nºs: 188,
de 2014; 126, de 2014; 249, de 2017; 143, de 2016; 156, de 2016; 117, de 2017; 103, de
2014 e 143, de 2019.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1998, arts. 7º, 195 e 201; Lei nº 8.212, de 1991,
arts. 22 e 28; Lei nº 8.213, arts. 29 e 60; Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, arts. 137, 143, 196
e 457; Decreto nº 3.048, de 1999, art. 214; Lei nº 8.213, de 1991, art. 60 e 86; Lei nº
10.522, de 2002 arts. 19 e 104; Decreto nº 3.048, de 1999, art. 214; Portaria Conjunta
PGFN/RFB nº 1, de 2014, art. 3º; Portaria RFB nº 745, de 2018; Nota PGFN/CRJ nº 485, de
2016; Ato Declaratório nº 4, de 31 de março de 2016, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional; Súmula AGU nº 60, de 8 de dezembro de 2011.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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CÓDIGO DE RECEITA 5720 – MULTA POR OMISSÃO/INCORREÇÃO/ATRASO NAS
INFORMAÇÕES COM CRIPTOATIVOS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Ato Declaratório Executivo 23 Codac
06/12/2019
Dispõe sobre a instituição de código de receita para o caso que especifica.
Fica instituído o código de receita 5720 – Multa por Omissão/Incorreção/Atraso na Prestação
de Informações Relativas a Operações Realizadas com Criptoativos para ser utilizado em
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
ALTERADA RESOLUÇÃO CGSN 140 QUE DISPÕE SOBRE O SIMPLES NACIONAL
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Resolução 150 CGSN
06/12/2019
Altera a Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, que dispõe sobre o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA: EVENTOS OBRIGATÓRIOS A PARTIR DE
JANEIRO/2020 SERÃO PRORROGADOS — ESOCIAL
Fonte: eSocial. Adiamento abrangerá os eventos de folha de pagamento para o Grupo 3 (micro
e pequenas empresas, MEI, empregadores pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos),
eventos de SST para o Grupo 1 (empresas com faturamento superior a R$78 milhões) e
eventos do Grupo 4 (órgãos públicos e organizações internacionais).
Será adiado o calendário de obrigatoriedade do eSocial que estabelece o envio de eventos de
folha de pagamento para o Grupo 3 (micro e pequenas empresas, MEI, empregadores pessoas
físicas e entidades sem fins lucrativos), eventos de Segurança e Saúde no Trabalho – SST para
o Grupo 1 (empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões), bem como os eventos dos
órgãos públicos e organizações internacionais.
O adiamento acontecerá em razão de mudanças decorrentes da simplificação do eSocial que
estão em andamento, bem como a adequação à Medida Provisória nº 905/2019 – Emprego
Verde e Amarelo.
As novas datas de obrigatoriedade serão definidas e divulgadas por meio de portaria
específica, a qual será publicada nos próximos dias.
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LUÍS FERNANDO MELLO: INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA É CRIME?
Fonte: Luis Fernando Valim Soares de Mello para Consultor Jurídico. O Superior Tribunal de
Justiça, em decisões recentes, vem se comportando de forma favorável à condenação penal
do contribuinte que deixa de pagar o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
ainda que este tenha sido devidamente escriturado e declarado.
No entendimento do STJ, o empresário que vende a mercadoria com o referido tributo
embutido no preço e deixa de repassar o encargo fiscal sucessivamente ao Estado pratica
crime contra a ordem tributária, cuja previsão se encontra no artigo 2º, inciso II, da Lei
8.137/1990 (“deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos”).
Na linha de raciocínio do tribunal superior, tendo o comerciante “cobrado” o valor do imposto
do consumidor e não tendo efetuado o devido repasso ao ente estatal, configurada está a
apropriação indevida de montante que não lhe pertence.
Apesar de respeitável o precedente firmado, entendemos que a conduta consistente em
declarar o imposto e não recolhê-lo no prazo devido não pode ser caracterizada como crime,
mas mero inadimplemento fiscal, haja vista inexistir qualquer fraude ou ludíbrio por parte do
contribuinte, elementos estes essenciais para a caracterização do delito fiscal.
Realmente, se o contribuinte escritura e declara o imposto que deve pagar, outro não é o seu
desejo se não levar a obrigação tributária da qual está sujeito ao conhecimento do ente
estatal. Se não procede ao pagamento no prazo devido, por óbvio estará sujeito a todas as
sanções cabíveis na esfera cível, mas não se pode permitir que além destas, seja punido
também na esfera criminal, sob pena de se desvirtuar por completo a finalidade do sistema
jurídico brasileiro, sobretudo o Direito Penal.
Lamentavelmente, o que se verifica é que o Estado, pretendendo criminalizar o mero
inadimplemento de ICMS, utiliza a lei supradita como meio rápido e eficaz para a cobrança de
tributos, deixando de atingir efetivamente o objetivo para o qual foi criada, qual seja combater
o crime de sonegação fiscal.
A decisão é extremamente preocupante e demonstra um enorme retrocesso jurídicoinstitucional, uma vez que ao permitir a criminalização de conduta não prevista como delito,
com o claro desejo de arrecadar os impostos de forma mais rápida, o Estado cria precedente
para criminalizar quantas condutas sejam necessárias para a satisfação forçada de obrigação
legalmente imposta, violando, inclusive, dispositivo constitucional que veda a prisão por dívida.
Com efeito, a medida tende a possibilitar que a inadimplência de quaisquer tributos se
enquadre como ato delituoso, já que não há diferença efetiva do ICMS para os demais
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impostos. Todo tributo tem seu ônus repassado e tal repasse tem sua razão de ser: se o
contribuinte assim não fizer, suas atividades facilmente serão dissolvidas.
É de se ressaltar, entretanto, que a decisão em comento ainda não é definitiva, estando
pendente no Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso interposto pela Defensoria
Pública de Santa Catarina, por meio do qual se espera a reforma do precedente, para o fim de
evitar consequências desastrosas, tanto aos comerciantes em geral quanto ao próprio Fisco.

O conteúdo dos artigos reproduzidos neste boletim é de inteira responsabilidade de seus
autores, não traduzindo, por isso mesmo, a opinião legal do Grupo BornHallmann.
O boletim jurídico da BornHallmann Auditores Associados é enviado gratuitamente para
clientes e usuários cadastrados. Para cancelar o recebimento, favor remeter e-mail informando
“CANCELAMENTO” no campo assunto para: <noticiasfiscais@bhauditores.com.br>.
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