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Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Bom dia. 
Vamos começar nossa reunião nº 1365, nossa Mesa de Debates com a 
ausência dos nossos queridíssimos Ricardo e Schoueri, ambos se 
encontram viajando e me cumpri presidir essa Mesa. Passamos para os 
comunicados, pequenos expedientes. Nós temos um evento que sucede 
a Mesa, não é, Bianco? Você quer falar um pouco disso? 

Sr. João Francisco Bianco: É verdade. Eu vou pedir à presidência que 
encerre os trabalhos 10 ou 15 minutos mais cedo hoje, eu vou pedir 
desculpas a todos, porque nós vamos ter um evento aqui no IBDT e 
precisamos utilizar o auditório. Trata-se daquela negociação simulada, 
que os nossos alunos fazem com os alunos da Universidade de Viena. 
Então, precisaremos antecipar o término da reunião em alguns 
minutinhos. E está marcado para início às 10 horas, né, a negociação. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, vamos encerrar a 
Mesa uns 15 minutos antes, mas por uma causa nobre, por uma causa 
que tem sido muito elogiada pelos alunos por efetivamente ter uma 
negociação simulada de tratados com outra universidade, com alunos 
de outra universidade e alguns alunos que eu conversei recentemente 
sobre as nossas atividades acadêmicas do IBDT, curso coordenado pelo 
Bianco, idealizado pelo Bianco, tem aí um crescimento de interesse dos 
alunos, um crescimento de importância no cenário das instituições de 
tributação internacional, com todos que nós nos relacionamos, então é 
mais uma atividade do Bianco que a gente precisa apoiar e sempre 
ressaltar em nome do IBDT. Mais alguma comunicação. Brandão? 
Bonilha? Então, vamos passar para a pauta. Debaixo para cima? Então, 
vamos lá. Condomínio... Bom, tributação do condomínio edilício, 
Reinaldo Marques da Silva está aí? Então, Reinaldo Marques da Silva 
vai relatar a questão para a discussão. 

Sr. Reinaldo Marques da Silva: Bom dia a todos. Reinaldo. O tema que 
eu trouxe para debate é a tributação do condomínio edilício. É um tema 



bastante complexo, principalmente porque está muito regulado, e agora 
com a MP 627, ficou pior ainda. A definição nós encontramos no 
art.1331 do Código Civil, ali fala que as edificações são constituídas de 
áreas comuns e áreas que são exclusivas. Então, nós podemos concluir 
que as áreas comuns são o condomínio. Para se instituir um 
condomínio a regulação vem no art.1332 do Código Civil, que é por ato 
intervivos, ou por testamento, contanto que ele seja regulado, que ele 
seja registrado num registro... num cartório de registro de imóveis. 
Agora, entrando já nos aspectos tributários, a primeira obrigatoriedade 
do condomínio é que ele deve se inscrever no cadastro nacional de 
pessoa jurídica, mas nem por isso ele será considerado uma pessoa 
jurídica, isso é muito importante para toda a regulação, pelo simples 
motivo que todos aqueles tributos onde o sujeito passivo seja uma 
pessoa jurídica, então, não terá valor para o condomínio, porque 
aqueles tributos não vão incidir. Isso nós vemos bem claro na instrução 
normativa da Receita Federal de nº 1.183 de 2011, que foi alterada pela 
de 1.398 de 2013. E também a partir do art. 40 do Código Civil, há toda 
uma lista de pessoas jurídicas que é uma lista taxativa e ali nós não 
encontramos o condomínio. Agora, falando já dos tributos. Primeiro, 
nós temos o Imposto de Renda, retido na fonte à contribuição social 
sobre o lucro líquido. É, o condomínio, os rendimentos que ele aufere, 
ele não vai estar sujeito a nenhuma dessas exações, porque ele é uma 
pessoa jurídica, então... Ele não é uma pessoa jurídica, então por isso 
ele não vai estar sujeito. Agora, o PIS/PASEP e a COFINS. Nós sabemos 
que essas contribuições, o PIS/PASEP e... O PIS/PASEP, ele incide em 
três modalidades, que é o faturamento, é a folha de pagamento e a 
importação, enquanto a COFINS apenas duas, que é o faturamento e a 
importação. Ou seja, não tem a folha de pagamento. Sobre o 
faturamento, tanto PIS/PASEP, quanto PIS/ COFINS, eles não vão 
incidir, porque não é pessoa jurídica, então é o mesmo caso, só que 
aqui há um aspecto interessante a ressaltar, porque a MP 627 veio a 
regular isso também. Nas disposições que nós já conhecemos está dito 
ali que essas contribuições incidem sobre... O fato gerador é o 
faturamento mensal, enquanto que a MP vem e diz que essas 
contribuições incidirão sobre as receitas mensais. Ou seja, sumiu as 
expressões faturamento e fato gerador. É o artigo... Da MP é o art. 51 e 
o art. 52, e a disposição que nós usamos é o art. 1º, caput da Lei 
10.637/2002 e o art. 1º, caput da Lei 10.833/2003. Aí, eu acho que é 
naquele sentido que o Professor Ricardo Mariz já alertava há duas 
semanas, quando ele disse da pureza do legislador tributário. Nós 
sabemos que faturamento e fato gerador não é, não são conceitos 
pacíficos pelo que nós sabemos, tanto na doutrina, quanto na 
jurisprudência. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Desculpe te interromper, 
mas... só para ajustar a dúvida, tá? A dúvida está em cima da MP 627 e 
a questão da receita bruta, e faturamento no que... 

Sr. Reinaldo Marques da Silva: Faturamento e fato gerador. 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti:  Faturamento e fato gerador? 
É só isso que eu queria entender, essa é a dúvida. Não, não. Essa era... 
só um ajuste. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, está ótimo. Mas só 
para a gente ajustar nesse... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o que eu queria dizer é o 
seguinte, essa questão da Medida Provisória, partindo do pressuposto 
seu correto, que o condomínio não é pessoa jurídica, não mudou nada, 
porque eles falam exatamente que o art. 1º da lei é a pessoa jurídica. 
Então, você não-- 

Sr. Reinaldo Marques da Silva: É, não mudou nada. É só uma questão 
estilística, né? Ele tirou... Então, eu penso que ele tirou por causa da 
polêmica, né? Porque nem faturamento e nem fato gerador, não são 
pacíficos. Cabe... Não é essa a dúvida, porque cabe, eu acho que é só 
uma questão de... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, esse é o ponto. Vamos 
lá. Desculpe a interrupção, mas era um esclarecimento que a gente 
precisava ajustar. Então, por favor, prossiga. 

Sr. Reinaldo Marques da Silva: Agora, na importação. O condomínio, 
ele não vai poder importar diretamente, porque ele não é nem pessoa 
física, nem pessoa jurídica e nem equiparado a elas, então, vai ser por 
meio do síndico, é o síndico que vai fazer a importação e que vai 
declarar à Receita e pagar os tributos referentes. Sobre a folha de 
salários, vai incidir a COFINS. Então, vai ser... a base de cálculo vai ser 
o... a folha de pagamentos mensal e vai incidir uma alíquota de 1% ao 
mês. Sobre a retenção na fonte, é que vem regulado a partir do art. 620 
do regulamento do Imposto de Renda, para os pagamentos que o 
condomínio faz a título de pagamento para a sua mão de obra, ele vai 
reter as contribuições para folha de pagamento. Agora, se... Para o 
Imposto de Renda. Agora, se ele for pagar para o autônomo ou 
profissional liberal, ele não vai reter, porque ele não é pessoa jurídica de 
novo, e o mesmo caso para outras empresas, prestadores de serviço, 
quando ele paga por serviços, quaisquer outros, manutenção, ele 
também não vai reter imposto de renda na fonte. Agora, sobre as 
obrigações acessórias. O condomínio, ele é obrigado a apresentar 
anualmente a declaração do Imposto de Renda retido na fonte e 
também de folha de pagamentos. As outras, tipo DCTF, DACON, ele não 
vai apresentar, porque ele não é pessoa jurídica. Sobre a locação de 
partes comuns, a renda daí advinda, ela não vai ser atribuída ao 
condomínio, ela vai ser atribuída a cada um dos condôminos de acordo 
com a [ininteligível 0:12:00] do condomínio. E também, esses próprios 
condôminos, eles que vão arcar com as suas responsabilidades de 
declarar e pagar os tributos referentes. Eu também trouxe para a 
descrição dois julgados, um do CARF, que é o julgado 2202002358, que 
foi relatado pela conselheira Maria Lúcia Calomino Astorga. Ali ficou 



expressamente decidido que o condomínio deve, sim, declarar, entregar 
a DIRF, anualmente, sempre que estiver envolvido recolhimento de seus 
pagamentos na fonte. E aí ele vai ter que declarar o nome das pessoas, 
as características, o quanto ele pagou a cada uma delas e o quanto foi 
retido. O outro é julgado que eu trouxe, já é do TJ de São Paulo, que é 
sobre a penhora, é sobre a penhora de vaga de garagem. Na primeira 
instância ficou decidido que não se pode penhorar a vaga de garagem, 
porque é intrínseco, está vinculado ao imóvel, enquanto que o 
desembargador Vieira Sales em seu voto, Sales Vieira, entendeu que a 
garagem é, sim, penhorável pelo simples motivo que ela tem uma 
matrícula autônoma, mas contanto que posterior à alienação seja 
efetuada em favor dos condôminos. Isso é importante pensar em termos 
de execução civil, eu entendo bem, porque vai garantir uma dívida. 
Agora, quanto à execução fiscal, talvez eu tenha alguma dúvida 
porque... não vai... A Fazenda não vai poder receber diretamente, né, 
qualquer alienação. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: A exposição feita, então... 
Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu tenho a impressão que, na 
verdade, não tem dúvida, você fez um estudo sobre a incidência de 
tributação e obrigações acessórias do condomínio e está comunicando a 
nós, é isso, não é?  

Sr. Reinaldo Marques da Silva: É, eu trouxe o tema, como eu entendo 
e se alguém... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Você quer se manifestar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu não sei onde estão as 
controvérsias, né? Porque... Não, por exemplo... Vamos por partes aqui. 
Realmente o condomínio não é considerado uma pessoa jurídica, então 
essa a base de toda a sequência de atos que vão acontecer. Essa 
questão que foi levantada do DIRF, que você citou aí do CARF, até 
pessoa física que não é pessoa jurídica, é pessoa física, se pagar o 
copeiro, o mordomo da sua casa tem que fazer a DIRF, está certo? 
Então, isso não é privilégio nenhum do condomínio. Você falou da 
importação. Levantando os pontos. A importação pode ser feita por 
pessoa física, então, o condomínio tendo um CNPJ, ele pode importar 
também. É claro que você está criando uma situação extrema, né? 
Porque o condomínio que importa alguma coisa, só se for mesmo o 
Copan, né, que tem uma estrutura grande. Não, condomínio edilício, é 
edifício, importar o quê? Uma máquina... Mas tudo bem. Mas de 
qualquer maneira, qualquer pessoa que vai importar tem o CPF, tem o 
CNPJ e importa, não tem que ser por intermédio do síndico, né? Porque 
a pessoa física pode importar, ela é contribuinte tanto quanto 
qualquer... Ok. Tem capacidade... Tem capacidade processual... 

Orador não identificado [0:16:14]: Claro que pode, só estou esperando 
ele terminar de falar. 



Sr. Alexandre: Alô? Alexandre. Então, essa questão do condomínio está 
havendo uma evolução, porque hoje a quantidade de condomínios e 
que... Inclusive os condomínios, hoje, se é uma entidade, se está se 
crescendo, é um ser, é uma figura... Como foi [ininteligível 0:16:37] é 
uma figura processual, uma entidade, ela está sem corpo, cada vez 
mais se encorpa a figura do condomínio por ter CNPJ, como por 
exemplo, na... Eu já estudei bastante, quando ele vai, tem uma dívida 
de um condômino e ele pode ou não ser o arrematante do bem, quando 
há uma execução, e já há uma grande tendência em dizer o condomínio 
pode ser o próprio arrematante, apesar, tecnicamente seria cada 
condômino. Não, o condomínio com o seu CNPJ, pode ser o... Na 
importação de bens, obviamente que hoje com o crescimento das 
máquinas, equipamentos, do intercâmbio... uma importação, não teria 
nenhum sentido, eu acho que o síndico importar em nome próprio, com 
o seu CPF, um bem comum do condomínio. Então-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Alexandre, não há hipótese, 
só essa. 

Sr. Alexandre: Ele falou que seria para... Então, só estou refutando, 
dizendo que eu acho que a colocação de que o síndico é o importador 
deve ser revista, porque, na verdade, o condomínio tem CNPJ, tem as 
retenções de mão de obra, que ele é obrigado a fazer para a Previdência 
Social, quando paga qualquer prestador de serviço, além do Imposto de 
Renda, não é, tem as contribuições previdenciárias, que é um grande, é 
relevante num condomínio, não é? Os prestadores de serviços, então... 
Mas precisa notar isso, que a tendência toda é cada vez mais o 
condomínio... Daqui a pouco, acho que no futuro pensar-se até como 
um ente mesmo, porque cada vez mais, muitas vezes a gente vê nos 
condomínios que o interesse do condomínio é contra até os próprios 
condôminos, está crescendo... Eu já vi, onde eu moro, por exemplo, e 
que às vezes o interesse dos condôminos é sobrepujado em relação ao 
interesse daquela direção que está no momento administrando o 
condomínio. Então, era isso que eu queria colocar. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, feitos os 
esclarecimentos. Vamos passar à análise da questão do Salvador 
Brandão. Análise dos art.2 e 3 da Lei 9718, na redação do MP 627. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Embora nós tenhamos 
deixado claro, a semana retrasada, eu acho, que iríamos discutir a 
Medida Provisória só em fevereiro, né? Porque o Schoueri esse mês não 
vem mais, já está encerrada a participação dele na Mesa. Ele vai viajar 
para o exterior. Mas tem pontos que já estão chamando a atenção e um 
deles foi, quando ele falou me acendeu uma luz exatamente por causa 
disso, ele disse que a Medida Provisória tornou pior. Não, no caso 
específico, eu não estou entrando no mesmo assunto ainda. A Medida 
Provisória fala o art.1º, as pessoas jurídicas, então, se o condomínio não 
é e não está citado expressamente, como foi o caso da Lei 9.430, que 



criou as retenções de contribuições de PIS, COFINS e Contribuição 
Social sobre o Lucro incidente sobre os serviços que o condomínio toma, 
expressamente está previsto na Lei 9.430, se não fosse isso... Não 
porque ela é pessoa jurídica, é que está prevista expressamente que os 
condomínios edilícios também farão a retenção das contribuições de 
PIS... Não, não, não. De PIS, COFINS e Contribuição Social sobre o 
Lucro das notas fiscais de serviço dos prestadores de serviço. Mas 
Imposto de Renda na fonte das mesmas pessoas jurídicas por prestação 
de serviço, como advogado, tal, não. Não está previsto, não tem, só 
sobre os salários. Então, no caso, aí é uma regra, embora o condomínio 
não seja uma pessoa jurídica, que impõe uma obrigação que pode ser 
feita por lei, sem problema nenhum, isso não descaracteriza o 
condomínio como pessoa jurídica, certo? Então, no caso do art. 51, que 
você citou... Pessoa jurídica. E também não é tratado como pessoa 
física, óbvio. Então, no caso de você ter uma nota fiscal de prestação de 
serviço de jardinagem cujo valor é superior a R$ 5 mil, você vai 
descontar o 4,65% das contribuições, porque a Lei 9.430 fala 
expressamente isso, que os condomínios edilícios deverão descontar as 
contribuições. Se você paga R$ 10 mil de honorários de um advogado, 
de um escritório de advocacia que cuide de uma causa trabalhista, tal, 
você paga R$ 10 mil para ele, você vai descontar 1,5% do escritório e vai 
descontar, quer dizer, nem precisa ser R$ 10 mil, pode ser R$ 2 mil, 
1,5%, R$ 30,00 você vai descontar. Mas se você fizer de R$ 10 mil, você 
vai descontar também os 4,65%, porque você é obrigado a descontar o 
Imposto de Renda e os 4,65% nessa situação. Já o da jardinagem você 
não vai descontar o Imposto de Renda, porque é outra Lei, né, a 9.430 
só fala das contribuições. E como você citou o art. 51. O art. 51 da 
Medida Provisória é onde primeiro fala, a base de cálculo das pessoas 
jurídicas será a receita bruta, tal como definida no art.12 da lei, do 
Decreto de Lei 1598(F), só para deixar claro isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão, só... De fato, o 
Brandão voltou à questão do condomínio edilício para um 
esclarecimento e a gente não pode deixar de ressaltar a participação do 
Alexandre, que pelo que eu pude entender da intervenção dele, traz 
uma questão pragmática que nós enfrentamos em função de um 
encabrestamento particular do Brasil, com as questões de pessoa 
jurídica e pessoa física. Brandão Machado já escreveu sobre isso 
anteriormente. Em outros países não existe essa ideia de pessoa 
jurídica, pessoa física, porque para fins de direito tudo que é 
normatizado passa a ser jurídico. Então, ao criar essa distinção entre 
pessoa física e pessoa jurídica você cria essas entidades que não são 
físicas e tão pouco são jurídicas, mas elas são reguladas, então elas 
passam a ser jurídicas e ficam como uma entidade, que já se falou em 
despersonificada, fica parecendo um ente virtual, um espiritual. O 
Delfim Netto falou que o Brasil, [ininteligível 0:23:45] que escreveu 
anteontem, ele escreveu que o Brasil não é um Estado laico, católico, ou 
protestante, ele é espírita, porque para fazer qualquer coisa no Brasil 
tem um encosto assim, o Estado encosta em você, entendeu? Sem 
qualquer desrespeito, eu estou só citando o... Mas em matéria tributária 



nós estamos mais ou menos como o Delfim Netto falou, nós temos um... 
Nós não estamos numa posição do condomínio e você tem razão, 
quando o condomínio atua, ele atua no direito, ele não atua num outro 
espaço extrajurídico, porque ele é regulado. Aí vem o Imposto de Renda, 
vem a legislação do Imposto de Renda, vem a legislação tributária e cria 
essas figuras parajurídicas, paratributárias, que na prática tornam o 
condomínio pessoa jurídica. Mas se você falar pessoa jurídica vai vir o 
pessoal positivista e vai falar: “Retro, vá de retro. Não, não pode falar 
disso aqui, porque não é, só é pessoa jurídica, não é pessoa jurídica.” 
Volta a uma discussão que é estéril para fins tributários. Porque, de 
fato, se você tem obrigações tributárias, essas obrigações tributárias 
são para você, pessoa jurídica ou não passa a ser relativo e você traz 
para a obrigação tributária e termo da MP mencionada, a 627, a 
necessidade de esclarecimentos e voltam as mesmas dúvidas. “Ah, não, 
mas não é pessoa jurídica.” Espera um pouquinho, então, como é que 
fica a questão receita/faturamento? Começa a haver várias dúvidas, 
neste caso eu concordo com o Brandão, não se planteia porque existe o 
esclarecimento anterior, mas você traz problemas para o condomínio 
práticos e traz problemas para os condôminos em relação às receitas, 
em relação às operações do condomínio. E aí, novamente vem a lei 
tributária a legislar sobre matéria e transformando a pessoa jurídica 
para... a pessoa não personificada ou não jurídica por força do código, 
jurídica para alguns fins. Então, quando interessa é jurídica, quando 
não interessa não é jurídica. Então, quando é, de fato, jurídica? Essa é 
uma distorção criada pelo nosso direito tributário em função do 
encabrestamento do direito privado. Em outras jurisdições você 
simplesmente fala contribuinte ou não. Contribuinte ou não. Pronto, 
para com essa conversa, porque o quê interessa? Você vai reter? Ok. 
Você vai ter que prestar obrigação acessória? Sim. Então, você é 
contribuinte para determinados fins. Mas você vai pagar Imposto de 
Renda? Não. Você vai pagar INSS? Sim. Então, você é contribuinte. 
Então, essa... Realmente a dúvida do condomínio edilício, fica nisso, 
fica por força de um encabrestamento nosso em função do direito civil, 
privado, e que fica toda hora criando um problema e vem o Estado e 
encosta, encosta e fala: “Opa, e agora, o que eu quero? Como é que você 
faz, você vai reter, você vai prestar obrigação acessória ou você vai 
contribuir?” Enfim, mas eu te interrompi. Brandão com a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível 0:27:44]. Deixa eu 
concluir a minha agora. Eu vou começar a minha... Eu nem comecei, eu 
nem comecei. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão, vamos lá. Depois 
nós voltamos a... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, veja assim, nós podemos ver 
aqui, como intróito(F) nos incisos V e incisos IV, que eles foram 
revogados pela Medida Provisória 627. Então, o que dizia o inciso IV, ou 
o que disse, né, mas aí está revogado, viu? “A receita decorrente de 
venda dos bens ativos permanentes”. O inciso V: “a receita decorrente 
de transferência onerosa a outros contribuintes de ICMS, do crédito do 



ICMS originado de operações [ininteligível 0:28:38], conforme o desposto 
tal.” Então, essa revogação é exatamente, foi que começaram a surgir as 
perguntas lá no escritório. Elas foram revogadas. Quer dizer, que agora, 
então, daqui três meses a gente vai ter que pagar ICMS, PIS e COFINS 
no regime não cumulativo sobre a receita de bens do ativo permanente, 
sobre transferência de ICMS? E mais ainda no inciso, houve uma 
alteração no inciso II, onde ele fala que as reversões das provisões de 
recuperação de crédito baixaram, essa parte é mantida, mas foi 
excluída os lucros e dividendos derivados... Não. Resultado positivo da 
avaliação do investimento pelo patrimônio líquido. Essa expressão foi 
retirada do texto. Então, a pergunta, fica essa pergunta. Mas, então, 
agora, vai entrar como receita? Não. Então, a questão é a seguinte, tem 
que ser analisada no sistema contextual. Por favor, João, volta ao 
caput. Olha aí, o art.2º diz – esse daí está mantido- : “as contribuições 
para o PIS/PASEP, COFINS [ininteligível 0:29:46] direito privado serão 
calculados com base no seu faturamento, continua a expressão 
faturamento, observada a legislação vigente e alterações introduzidas 
por essa lei. Art. 3º: “faturamento a que se refere o art. anterior 
corresponde a receita bruta da pessoa jurídica...” Esse artigo tem uma 
nova redação, ele tem uma nova redação que não está aí, porque ainda 
é por medida provisória, mas a nova redação é assim: “o faturamento a 
que se refere o art.2º, compreende a receita bruta de que trata o art.12 
do Decreto de Lei 159877.” Esse art.12 do Decreto de Lei 1597, sofreu 
uma radical mudança por essa mesma medida provisória e ele foi feito 
basicamente para pegar a receita dos bancos. Então, aqui diz o 
seguinte: “Art.12: a receita bruta compreende o produto da venda de 
bens em operações da conta própria; o preço da prestação de serviços 
em geral; 3. O resultado auferido nas operações de conta alheia e 4 - 
essa foi introduzida -, as receitas da atividade ou objeto principal das 
pessoas jurídicas não compreendidas nos incisos I a III.” Então, aqui a 
receita bruta que se refere ao art. 3º, são essas daqui. A receita líquida 
tem uma... definição, mas como ali fala receita bruta, a receita líquida 
para efeito de base de cálculo PIS/ COFINS, não tem influência. Mas 
tem o artigo, § 4ºe 5º, do art.12, dessa nova redação... Foi dada pelo art. 
49, viu... E o § 4º fala assim: “na receita bruta não se inclui os tributos 
não cumulativos, cobrados destacadamente...” Porque esse artigo 
também foi revogado, do ICMS, substituição tributária, também foi 
revogado. “Na receita bruta não se inclui os tributos não cumulativos, 
cobrados destacadamente do comprador ou contratante, pelo vendedor 
dos bens ou pelo prestador de serviço na posição de mero depositário.” 
E § 5º: “na receita bruta inclui-se os tributos sobre ela incidentes – essa 
é a mesma discussão que se tem hoje -, e os valores decorrentes do 
ajuste a valor presente.” É uma outra coisa. Quer dizer, quando você vai 
fazer o ajuste do valor no presente, mas não vai excluir da base de 
cálculo do PIS e da COFINS, essa situação. Bom, então, o que a gente 
volta? A gente volta a analisar a consequência da revogação daqueles 
incisos, o parágrafo... Dos inciso III á IV, e V. Bom, pelo que eu pude 
analisar, na medida em que há uma definição do que seja receita bruta, 
né, e verifica-se aqui que o produto da venda nas operações de conta 



própria, o preço dos serviços, o resultado auferido nas operações de 
conta alheia, o preço da prestação de serviço e as receitas da atividade 
da pessoa jurídica e exclui... o ICMS sobre [ininteligível 0:32:59] 
tributária e no art. 3º, também numa nova redação, exclui as vendas 
canceladas, descontos incondicionais. Então, nós temos um quadro 
seguinte, a redação anterior que previa o fato gerador, a saída de bens, 
a sessão onerosa de ICMS e a avaliação de patrimônio líquido positiva é 
desnecessária. Por quê? Porque o caput já define qual é a base de 
cálculo, é a receita bruta das operações, a receita objeto do contrato 
social. Então, por exemplo, se tem um hotel ou tem um banco que tem 
atividade financeira, cuja atividade principal é emprestar dinheiro e 
cobrar juros, mas tem uma atividade que ele não colocou no contrato 
social. Ele faz... aluga uma casa ou uma agência que ele tem para 
terceiros, esse aluguel continua não tributado, como é hoje, né, pelo 
PIS/ COFINS do... não cumulativo. As receitas financeiras que a 
empresa do lucro presumido aufere dos bancos, também não entram, 
porque não é objetivo social, não é? Então, eu acho que talvez essa 
interpretação que eu estou dando, eu... Exatamente o que eu gostaria 
de levar em conta. Então, se o que eu estou dizendo, que o art. 3º na 
nova redação, usando o novo conceito de receita bruta tornou 
desnecessário, porque antes a redação dizia: “qualquer receita”, 
independentemente da forma como era contabilizado, né, essa era a 
definição, parte desse valor, dessa redação, foi suprimida pelo Supremo 
Tribunal Federal, mas outra parte não. Quer dizer, ficou tanto que 
havia aquela questão da incidência do PIS/COFINS sobre as 
transferências de ICMS. Essa é a minha posição, dizendo que todos 
esses artigos que foram revogados, esses incisos que foram revogados, 
foram revogados por absoluta desnecessidade. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: A sua dúvida, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu estou colocando a minha 
posição. Eu não tenho dúvida da minha posição, só gostaria de ver se 
alguém pensa o contrário. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bianco. Gostei dessa. 
Aprende também ao presidir a Mesa, né? Uns colocam dúvidas, outros 
colocam posições, no final das contas está todo mundo querendo se 
colocar. Vamos lá. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu... Realmente eu estou estudando a 
medida provisória aos pouquinhos e ainda não deu para ter uma 
opinião formada assim, com relação a todos os assuntos. Mas com 
relação a esse tema que o Brandão trouxe, eu acho que ele tem toda a 
razão, eu acho que está exatamente isso, quer dizer, não houve um 
objetivo do legislador aí, de alargar a base de cálculo e fazer incidir 
sobre resultado de equivalência patrimonial. Pelo contrário, como ele no 
caput, ele definiu melhor o conceito de receita bruta, aquilo que não 
entra no conceito de receita bruta não precisa estar expressamente 
prevista a sua não inclusão na base de cálculo. Eu acho que o 
raciocínio do Brandão está corretíssimo. Agora, como eu disse, eu ainda 



estou revendo e amadurecendo todos esses pontos, e, aliás por esse 
motivo é que a gente tinha combinado de tratar da medida provisória 
mais nas próximas sessões de fevereiro, né? Agora, Brandão, eu queria 
perguntar para você, que você examinasse a questão da vigência da 
medida provisória especificamente nesse tema. Ele entra naquela opção 
do... de 2014, vai para 2015? Esclarece esse ponto para nós. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Olha, esse caso não, porque esse caso 
está fora do RTT, não é assunto do RTT. É uma nova visão dada à Lei 
9.718, que foi incluída nesse pacote. A vigência, se fosse um aumento 
da carga tributária seria o 90º [ininteligível 0:37:12]. Então, na verdade, 
ela pode até entrar em vigor imediatamente nos casos em que ela 
beneficia, porque muita gente ainda tinha dúvida com referência à 
incidência do PIS e da COFINS nas transferências de ICMS, que não 
fossem de exportação, né? Porque a medida só falava de exportação, 
então, havia aquelas transferências que não estavam ligadas à 
exportação, ficava na dúvida, essa incide ou não? Então, essas são de 
efeito imediato, né, porque foi revogado. E... E essa base de cálculo é 
também de aplicação imediata. 

Sr. João Francisco Bianco: Sobre essa questão das sessões de ICMS à 
terceiro, eu só queria registrar que foi publicado no Diário Oficial, essa 
semana, no ementário do... do Supremo Tribunal Federal, um acórdão 
que foi proferido em maio de 2013, pelo pleno do Supremo Tribunal 
Federal, eu não me lembro de ter sido discutido aqui essa questão, mas 
pode ser que a memória esteja me enganando. Mas o pleno do Supremo 
decidiu que a receita auferida pela pessoa jurídica na sessão de créditos 
de ICMS, créditos acumulados em função de exportações, não há 
incidência de PIS/ COFINS. E a relatora, se não me engano, a Ministra 
Rosa Weber, e ela, no seu voto ela aborda a questão do conceito de 
receita e ela conclui que essa "receita", entre aspas, auferida na sessão 
de crédito de ICMS, não tem natureza da receita que se refere a 
Constituição. E aí, ela entra na discussão do uso pelo direito tributário, 
de conceitos da contabilidade, de conceitos de direito tributário... De 
direito privado, desculpe. E ela conclui pela autonomia do direito 
tributário, no sentido de usar os conceitos contábeis, mas a luz dos 
princípios de direito tributário. Quer dizer, não dá para pegar 
simplesmente conceitos contábeis e transportar para o direito 
tributário, esse transporte tem que ser a luz dos princípios do direito 
tributário. O acórdão dela é muito interessante, teve só um voto 
divergente, que foi o voto do Ministro Toffoli, mas todo o plenário 
restante acompanhou o voto da Ministra Rosa Weber. Então, eu acho 
que é um acórdão interessante e ele reforça aqui o entendimento do 
Brandão, no sentido de que não é que pelo fato de ter sido revogado o 
dispositivo que dava isenção, não é por esse fato que agora vai ser 
tributado.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu só farei um 
esclarecimento aqui, para deixar registrado que o cuidado do Ricardo e 
do Schoueri, que foi acompanhado pela Mesa, em relação à análise da 
Medida Provisória 627 ser feita pelo instituto mais adiante, se deve em 



especial a uma questão institucional. Essa medida provisória, ela deve 
sofrer inúmeras alterações, inúmeras revisões, e toda vez que nós 
colocamos uma posição na Mesa, uma posição institucional gera efeitos 
para nós mesmos e para quem nos segue, para quem nos acompanha 
na internet, nossos alunos, nossos associados. Então, houve um 
cuidado, que eu reforço, é pertinente de não antecipar discussões a 627 
e que não tem relação com a ausência dos nossos colegas no final do 
ano, para deixar bem claro, e que é acompanhada por todos. E, de fato, 
quando o João disse estou analisando a medida provisória, realmente a 
minha posição também, a posição dos demais é de que não nos 
pronunciamos e evitamos um pronunciamento muito categórico em 
relação a isso. Quanto a posição do Brandão... nesse aspecto específico 
de PIS/ COFINS, é importante que ele traga essa discussão à visão dele, 
como ele disse, mas é uma visão bastante esclarecedora, uma visão que 
eu também concordo, não era uma dúvida, era uma posição, certo? E, 
de fato, é uma posição que ele sustenta para esclarecer as dúvidas que 
já estão sendo levantadas e que, às vezes, não esperam a virada do ano. 
Que já podem ser de alguma forma comentadas com essa ressalva, para 
dizer que não houve efetiva alteração, porque uma outra coisa que a 
gente acompanha é uma pressa, uma pressa em anunciar. Então, nós 
temos que anunciar, tem que fazer alguma coisa aqui, vamos fazer 
alguma coisa, colocar aqui alguma coisa, se já colocaram surgem 
seminários, surgem grandes discussões sobre um nada jurídico, um 
provisório ou algo que, como o Brandão já disse, só esclareceu o que já 
existia, a mesma questão das transferências, não tem mais dúvidas 
sobre isso, mas se existia dúvida, a MP trouxe esse esclarecimento. 
Então, é mais um esclarecimento e aí, a vigência imediata, vigência 
imediata, o esclarecimento não precisa esperar a conversão a não ser 
que seja alterado o esclarecimento, o que parece improvável, mas pode 
ser que ainda tenha mais uma alteração. Por favor, nome e a dúvida, ou 
esclarecimento. 

Sr. Renato: Bom dia. Renato. A dúvida, eu acho que vai para o 
Brandão mesmo. A primeira vez quando eu li esse inciso IV aí, eu acho 
que do art. 20 do Decreto-lei que foi alterado, que fala que só são 
receitas o que for da atividade. A primeira, assim, impressão que eu tive 
é que estaria se referindo também ao reembolso de despesas, que eu 
acho que teve até uma solução de divergência que saiu umas duas 
semanas antes, que também esclareceu a questão da tributação. Você 
acha que esse inciso também, esse raciocínio se aplica também para o 
reembolso? Quer dizer, foi um esclarecimento, enfim... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Veja você, essa questão do reembolso, 
ela tem outras conotações, né? Porque nós aqui quando discutimos a 
questão do reembolso de despesas, ele está no limiar entre reembolsar 
despesas e faturar, né? Tem casos que você tem faturamento, então já 
não é mais daquela questão de reembolso de despesa. Se for para ficar 
só na questão de reembolso de despesa, aquela que passa por conta 
corrente, mas não passa por custos e nem tem um plus. Até eu acho 
que foi você que trouxe, né? Não, foi outro advogado. Tem empresas que 



se formam ou grupos formam uma empresa para prestar serviço, então, 
está dentro da atividade, objeto social está dentro do normal. Aquele 
caso que nós estamos dentro da solução de divergência, que se trata 
unicamente de rateio por critérios contratados e mesmo que seja 
recuperação de custos, ela não é tratada como objeto da atividade, né? 
Ela é tratada como reembolso de despesa, sem incidência de PIS e da 
COFINS, nas mesmas condições. É isso? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Alguém mais? Vamos passar 
para uma outra questão? [Ininteligível 0:47:06] se a gente abordar essa 
questão a gente estaria... Sem dúvida. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mara. Mara? 

[Falas sobrepostas] 

Sra. Mara Caramico: Eu estou enfrentando uma questão prática em 
relação às OSCIPs, né, que são Organizações Sociais de Interesse 
Público. Existe uma legislação, não me recordo bem qual é o número da 
legislação, o Brandão deve saber, e que ela fala uma série de, vamos 
dizer assim, o que você precisaria ser para ser declarado uma OSCIP. E 
uma dessas, um desses requisitos é você pedir para o Ministério da 
Justiça uma declaração, certificado de que você é uma OSCIP. Dado 
esse certificado, você é considerado uma OSCIP, portanto, uma 
entidade de interesse público. A par disso existem isenções de imposto, 
quer dizer, isenção de Contribuição Social, isenção de Imposto de 
Renda, a própria Receita Federal diz que as instituições sem caráter 
lucrativo estariam isentas, quer dizer, existem consultas nesse sentido 
de que tanto a Contribuição Social sobre o Lucro, como o Imposto de 
Renda, elas estariam isentas. Agora, em relação ao ITCMD, que seria o 
Imposto Estadual sobre doações causa mortis. Essas OSCIPs, essas 
instituições, elas recebem muitas vezes recursos, doações e etc., de 
empresas, de particulares, e etc. Então, existe a possibilidade de se 
pedir, está prevista na lei estadual de São Paulo a possibilidade de se 
solicitar essa isenção. Então, na verdade, essas entidades estariam 
isentas desde que elas cumprissem determinadas formalidades. Uma 
delas seria requerer para a Secretaria da Fazenda essa isenção e, além 
de tudo, estariam subordinadas a um outro certificado expedido por 
uma outra secretaria, que seria ou da Cultura ou do Meio Ambiente, 
etc., de acordo com a finalidade que elas... exercem. Minha questão é: 
Esse formalismo, esses certificados todos, a partir do momento que 
existe uma lei federal que diz o que é uma OSCIP e diz qual é o requisito 
para ser determinado, o que é uma OSCIP, então, ela teria direito a 
essas isenções legais de imposto, a lei estadual poderia, dado que é 
uma isenção, condicionar a esses vários certificados ou mais de um 
certificado, ou a mais provas ainda de que ela é uma entidade de 
interesse público, ou que ela é uma instituição que goza desses 
benefícios? Essa é a minha dúvida. Porque a única coisa que eu vi na 
legislação em relação à imunidade é que... e à isenção, você, na 



imunidade é uma imunidade constitucional, você não teria que ter 
certificados de que a entidade é de caráter público, de interesse público, 
de utilidade pública, o que você precisaria, é comprovar a qualidade de 
instituição de assistência social ou filantrópica ou educacional. E eu 
vejo que a lei fica... E o INSS por sua vez, ele coloca para que você seja 
isenta a necessidade de você ter um certificado mesmo para as imunes. 
Então, a minha discussão é: O que precisa de certificado, qual é o 
certificado, qual é a lei que efetivamente rege essa matéria? Se existe 
uma lei federal que eu entendo que seria superior, embora os estados 
tenham a faculdade de legislar sobre os próprios impostos, é 
competência deles, mas será que teriam direito de exigir mais do que 
uma declaração daquilo que ela já é e que uma lei federal diz que ela já 
é, que seria a característica de ter uma isenção, de ser uma sociedade 
com direitos de isenção de vários impostos? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Salvador Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, tanto quanto as entidades, eu, 
por exemplo, tenho uma posição absolutamente contrária à imunidade 
para as igrejas, né, eu acho que aquilo... Revistas que tem artigos 
ótimos, são imunes, acho isso um erro constitucional, mas, enfim, a 
gente tem que aceitar a posição do constituinte, né, que deu aos 
templos de qualquer culto... Pois é. Agora, as entidades de assistência 
social e educacional estão dentro do conceito da assistência social, 
saúde, educação e assistência social como um todo. Elas sofrem um 
"ataque", entre aspas... Vamos chamar a linguagem da moda, um 
ataque especulativo, porque é tanta... divergência ou exigência para que 
elas usufruam pacificamente, né? Porque é muito fácil, eu recebi uma 
resposta de um certo pessoal que hoje estão aí respondendo por crimes 
lá naquele andar, eu fui lá e fui maltratado, porque eu fui lá em nome 
de um entidade que estava pedindo uma isenção do ISS, eles 
simplesmente me mandaram ir para o Judiciário, entra com Mandado 
de Segurança, e autuaram a minha entidade, e ontem eu estava 
revendo o teor da minha defesa, eu disse: “O auto de infração é 
paupérrimo, como é paupérrimo o atendimento naquele órgão”. Parece 
que algo estava... Pois é, exatamente. Não, mas o atendimento é 
paupérrimo, você fica em pé, não tem preferência, é mal atendido, falam 
alto, entra com Mandado de Segurança, mesmo que você queira pagar, 
fica dois anos para sair o Habite-se e a minha instituição está 
funcionando e se chegar, você chega lá, fazer o quê. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Só te interromper, 
interrompendo, só para a gente voltar para a questão, para não ir para 
outro lado. Você-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu estou falando o que sofrem as 
entidades, né? O que sofrem as entidades, né, para... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: A questão trazida pela Mara 
é uma questão que um outro Brandão, não este, mas um Brandão 
querido deste e dos demais, antes de morrer foi o último artigo que está 



na Dialética, que tratou desse assunto das imunidades, das entidades 
assistenciais, justamente essa questão constitucional de imunidade. 
Então, só para colocar o tema... Igreja, boa, ruim, tem igreja para cá e 
para lá. A ideia do constituinte, aliás não é desse constituinte, mas de 
vários constituintes em relação à imunidade e que hoje está sendo 
muito combatida, porque questões ideológicas e, de novo, você volta a 
colocar em risco a imunidade, que é para proteger, então... E nesse 
ponto o Brandão esclarece, é uma imunidade que retira a competência, 
então a Constituição dá competência e tira competência. Então, quando 
ele tira a competência, é o caso da imunidade, não se pode condicionar 
mais, porque aquele que teria a condição de condicionar não tem 
competência. É a mesma coisa que eu falar para o filho do Alexandre o 
que ele tem que fazer, eu não tenho competência, eu não sou o pai dele, 
o pai é o Alexandre, certo? Eu posso dar conselho, mas tirar, eu não 
tenho essa competência, porque eu não tenho essa competência, porque 
eu não tive... eu nunca tive essa competência. Então, a competência, 
quando a gente fala em imunidade é uma subtração de competência, é 
muito importante que se diga. Então, qualquer outra coisa que se diga 
depois disso está no campo do justo e injusto, o filho fala: “Ah, pai, mas 
você está sendo injusto.” Ok, mas eu estou dentro da minha 
competência, está certo? Não é mais relacionado à imunidade. Então, é 
bem esclarecedor este ponto, as entidades elencadas pela Constituição 
como imunes tem esta garantia constitucional em face de todos aqueles 
bens tributantes que estão sem competência, inclusive a União. A 
condição trazida pela legislação é apenas uma condição de obrigação 
acessória, ela não pode ser de obrigação principal, ela não pode ser de 
adesão como está sendo deturpada pela legislação infraconstitucional, e 
muita gente dá razão a isso, mas isso é outra questão, se é ruim, 
novamente, entra no campo da imunidade. Se entrar na questão do 
Ricardo, eu não sei qual é porque ele não está aqui para dizer, mas na 
sua questão específica, a questão de legislação de OSCIP tratou de dar 
uma condição de validade às organizações de interesse público, sociais 
de interesse público, para fins infraconstitucionais, não para fins de 
imunidade, e se... Então, só que aí quando acontece, esse é o ponto, 
então, quando coloca na isenção, já é outra questão, já não é mais de 
subtração de competência, aí está no exercício pleno da competência 
tributante e condicionada a uma aplicação, vamos dizer, eu tenho que 
aplicar, eu tenho que me inscrever na condição descrita na lei, sem a 
qual eu não tenho os requisitos necessários daquela lei. Qualquer outra 
condição que não estiver naquela legislação específica para a isenção, 
eu acho que essa é a dúvida, é uma condição extralegal e que não pode 
ser exigida do contribuinte. Brandão, desculpa. Eu interrompi para 
questões de ordem, mas depois o Alexandre. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tudo isso é muito bonito, o que você 
falou. Só que quem tem uma OSCIP ou tem uma instituição sabe os 
percalços que estão sendo colocados à frente dessas instituições, eu 
vivo isso diariamente. Então, para ser bem objetivo e evitar, aquilo lá foi 
só uma referência. O próprio Supremo Tribunal Federal ao vislumbrar 
as duas teorias que existem doutrinariamente fortes aqui no Brasil, 



sobre quem pode regular a imunidade, porque lá fala, né, tanto na parte 
de impostos, quanto na parte de Contribuições para seguridade social, 
que seria mediante lei. Então, tem aquela corrente que diz que as 
limitações constitucionais ao poder tributário, na qual eu me filio, eu 
também entendo que quando há limitação constitucional ao poder 
tributar, deve ser feita por lei complementar. Eu me filio a essa 
corrente. Muita gente... Eu acho que até o Fernando pensa dessa forma 
também e a maioria das pessoas bem estruturadas pensam assim 
também. Mas o Supremo não pensa assim, ele no julgamento da Adin 
2608, ele diz: “Onde a lei, onde a Constituição fala mediante lei e não 
fala lei complementar é mediante lei mesmo, é lei ordinária.” Pronto, 
isso aí abriu uma brecha imensa. Por quê? Porque quando ele julgou a 
Adin 2608, ele aceitou um rol de exigências feito pela Lei 8.212, art. 55, 
só suspendeu aqueles casos de ofensa à Constituição. Aí, claro, não é 
que a lei não possa regular, é que ela regulou como qualquer outra lei 
uma coisa que é inconstitucional. Por exemplo, o que foi suspenso. 
Quando ela exigiu, a lei exige e continua exigindo gratuidade na 
prestação de serviço das entidades de assistência social. O Supremo 
disse: “Não, a Constituição fala sem fins lucrativos, não exige 
gratuidade.” Então, esse artigo é inconstitucional, mas a lei como um 
todo lá, quando ela exigia registro no Ministério de Combate à Fome, 
Ministério da Justiça, foi tudo considerado válido. Então, a gente está 
realmente diante dessa situação, hoje com essa Lei 12.101, que foi 
alterada pela 12.865, e que cria mesmo uma situação incrível. Por 
exemplo, para se ter uma imunidade, como é o caso de uma OSCIP, da 
seguridade social, porque está no 195, embora fale isenção já se definiu 
que aquilo é uma imunidade, porque a Constituição fala em isenção, 
quando ela se refere à isenção, ela está falando em imunidade, que 
preencha todos esses requisitos e o Supremo diz que isso é valido, está 
falando de gratuidade novamente. Quer dizer, o Supremo já disse que 
não pode falar em gratuidade, porque sem fins lucrativos não pressupõe 
gratuidade, ao contrário, uma coisa não tem, um conceito não tem nada 
a ver com o outro, mas volta uma lei nova a falar sobre o assunto, vai 
ter que rediscutir o assunto. Exige-se que a entidade tenha um registro 
e é condição sine qua non do Conselho Municipal de Assistência Social. 
Quer dizer, todas as entidades que vão pedir a inscrição... são 
rejeitadas. Fizemos um seminário agora, há poucos dias, a reclamação 
foi geral. Não sei o por quê, mas a gente pode imaginar. Bem, então, 
você não consegue certificado, você não tem a imunidade das 
contribuições sociais e tem que ir a justiça para dizer que... esta 
obrigação de exatamente, entra esse recurso exatamente por causa da 
gratuidade. A OSCIP, ela tem imunidade se ela está dentro de qualquer 
entidade. Não importa a natureza jurídica dela, se ela está destinada à 
assistência social, ou... Ela está dentro do campo da imunidade, está 
certo? Aí vem a legislação e fala de isenção, mas isso não importa, no 
estado mesmo esse caso de a ITBI, a minha entidade, ela obteve a 
certidão, mas como isenção, mas é imunidade. Quando se fala lá em 
imunidade de impostos é vedado à União, Estados e Municípios, institui 
tributo sobre... essa questão. Aí a questão inclusive é tão interessante 



que a própria constituição também criou aquela expressão, né, das 
atividades próprias, isso tudo fica tão estéril, como diz o Fernando, uma 
situação que nós aqui do instituto estamos sofrendo, porque eles falam, 
olha, dá curso não é atividade própria do instituto, o instituto só recebe 
mensalidade, você dá curso é outra coisa, tem que pagar COFINS. Quer 
dizer... Então, respondendo a sua pergunta, a lei, o Supremo diz que a 
lei ordinária pode regular isso. Se ela pode regular isso o que a gente vai 
fazer? Vai ter que cumprir a lei, salvo naqueles casos em que há ofensa 
direta à Constituição, como é o caso, na realidade. Eu só queria trazer 
uma coisa dessa lei aqui 12.101, perdão. É 12.101, que ela foi 
exatamente, ela é a base é ela foi alterada pelo procedimento. Acreditem 
ou não, de um lado ela exige essa questão do registro no Comas, para 
que a entidade seja imune da seguridade social e exige que todo o 
serviço prestado seja gratuito. E não pode ser contribuição de paz, quer 
dizer, você tem uma instituição cujo o filho é atendido numa 
reabilitação, o pai não pode doar, ele fala que isso é pagamento indireto, 
isso é o Comas que fala. E se você não tem o Comas, você não segue, 
né? Então... Isso de um lado. De outro lado, aí eu vejo porque 
colocaram isso na lei? Tem um artigo agora, entrou agora, que dizendo 
que, até o Schoueri quando levantou... O Dr. Ricardo levantou essa 
questão, ele falou: “Não, não está previsto no art. 14 do Código.” Não, 
não está de forma direta, mas todas as leis falam, se eu não tiver um 
relatório de auditoria, se a entidade não tiver um relatório de auditoria 
dizendo que a entidade não distribuiu, não remunerou os seus 
diretores, não vale a... Ele perde a imunidade, mas o Schoueri tem 
razão, a lei não fala claramente em remunerar diretor. Bem, para efeito 
de imposto de renda continua essa situação, mas para efeito de 
seguridade social eu achei estranho, como é que foi colocado isso aqui, 
e até o deputado que patrocinou essa lei realmente não explicou isso 
adequadamente. As entidades... A OSCIP já podia antes, só que ela não 
tinha a isenção, a imunidade da Contribuição Social, mas ela poderia 
remunerar os seus diretores. Agora, todas as entidades tem que prestar 
serviço gratuito, mas tem o direito de remunerar seus diretores com um 
limite, só pode se pagar cinco diretores, com 70% do salário do 
ministro, quer dizer, dá a impressão que foi feito... que está cheio de 
ONGS, né, assistente social [ininteligível 1:08:00] por aí, onde precisam 
de diretor e colocaram a restrição de 70%. Ora, não é um contrassenso 
você exigir gratuidade de uma entidade de assistência social para poder 
ter uma imunidade e de outro lado dizer que os diretores estatutários, 
não os empregados, os estatutários, altruístas, podem ser remunerados 
com até 70% do salário do ministro e permitir que se pague cinco 
diretores de cada entidade? Está me parecendo realmente uma criação 
maluca, então é aquela entidade que recebe uma verba do Governo 
Federal para fazer nada, remunera os diretores, dá prejuízo e o negócio 
segue em diante. Infelizmente, eu vou ter que falar essa aqui para mim. 
Porque é um desabafo, o que eu tenho nível de estresse em cuidar de 
uma instituição que passa por esses percalços, a gente fica abismado 
de... Você faz a questão, só para terminar, eu vou terminar, eu já falei 
demais, mas realmente é uma coisa, é vai terminar o ano mesmo. A 



entidade recebe, tem um link na declaração da pessoa jurídica que é a 
Contribuição Social sobre o Lucro, sobre as receitas financeiras, porque 
é considerado fora das atividades, embora se aplique todo o resultado 
na entidade, mas a receita financeira, você põem dinheiro no banco lá, 
eles entendem que incide a contribuição social sobre o lucro. Ora, poxa 
vida, a Contribuição Social sobre o Lucro, por definição incide sobre o 
quê? Lucro. A entidade tem lucro? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Alexandre. 

Sr. Alexandre: O que o Brandão passa nós também temos passado, né, 
essa problemática. O Supremo Tribunal até na questão das entidades 
de educação criou uma exigência que não existia nem no Código 
Tributário, no art. 9º e 14, que trata das exigências para se obter 
imunidade, regularidade na escrita fiscal, no distribuir o superávits, 
não remunerar os diretores, etc. E disse o seguinte, que se é uma 
entidade de educação tem que estar regular, e como é que se comprova 
estar regular? Porque a Constituição diz no art. 229, né, você não pode 
pedir uma imunidade de uma entidade que não tenha um bom serviço 
educacional, então como é que você comprova isso? Tem que ter um 
certificado de que aquela entidade presta um bom serviço. Então, até 
temos um caso em que não há, a própria lei diz que não é regulado pelo 
MEC, aí pediu uma certidão para o MEC, dizendo que não é regulado, aí 
o MEC diz: “Mas não sabemos se podemos te dar ou não a certidão, 
porque a gente também não sabe se está no limbo.” Essa informação 
estive, eu tive há 15 dias atrás no próprio MEC. Então, só que nós 
temos que ficar atentos. No caso da OSCIP, o Dr. Brandão diz que é 
imunidade, né? Eu entendo que no caso estadual, está certo o Estado 
dentro da sua autonomia para conceder uma isenção específica de um 
imposto, de um tributo, pode exigir dentro da sistemática constitucional 
do próprio Código, como eu disse, que tem essas exigências, esse é o 
mínimo controle que ele exige, então uma regularidade. Porque esse 
imposto é estadual, então, quem é que vai regular isso? Não pode a 
União Federal querer regular para fins de uma isenção estadual de 
imposto estadual, apesar que eu considero a sua posição, Dr. Brandão, 
da exigência da lei complementar no caso do ITCMD, pelos conflitos de 
competência. Mas no caso de uma isenção tópica, no caso específico, 
dentro dos limites do Estado, eu creio que a tendência, como o Dr. 
Brandão colocou, é que o Supremo diga que isso é constitucional e é 
legal, então que é o mínimo de controle que se deve ter. Evidente que o 
que está havendo, o que nós temos passado, né, inclusive até processos 
de crime, viu, Dr. Brandão? Eles entram também, porque também 
chamam para conversar e se é dentro da lei para ele não vale, porque a 
lei não interessa essa gente, interessa outra coisa. Infelizmente. Então, 
vamos continuar. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti : Mara, esclarecida? Professor 
Bonilha, com a palavra. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meu caro, Fernando, meu 
presidente de hoje, eu pedi a palavra, porque me parece que uma 



questão de teoria geral do direito ainda merece alguma consideração 
dos presentes, porque a natureza dos condomínios edilícios... E o 
presidente apresentou os seus esclarecimentos, mas eu senti que ainda 
ficou alguma dúvida. Por exemplo, ouvi falar no correr dos debates, que 
é normal, que o condomínio não é jurídico, ou não é pessoa jurídica, e 
aqui é um equívoco, porque o direito se realiza através de normas 
jurídicas, aplicação de normas jurídicas bilaterais. Então, eu tenho 
sujeitos que são centros de imputação de direitos e obrigações. Ora, o 
direito fala na pessoa natural, na pessoa jurídica, mas também fala do 
condomínio edilício, Código de Processo Civil atribui personalidade 
processual para o condomínio. Então, ele está no direito, não está fora 
do direito, ele está no direito. Então, essa expressão seria o gênero, 
centros de imputação de direitos e obrigações, como as relações de 
direito são bilaterais, elas se realizam entre pessoas diferentes. 
Portanto, eu acho que é importante ter em vista estes aspectos, pensar 
[m pouco nisso, quer dizer, o direito não equiparou ainda o 
condomínio, aliás o Alexandre ainda se referiu a isso, os condomínios 
hoje ganharam uma ampliação das suas atividades, as leis tributárias 
atribuem obrigações e por isso é que nós estamos falando deles. Mas 
vejam bem, é uma pessoa, só que não é nem pessoa natural, não 
poderia ser, nem pessoa jurídica, depende do tratamento que o direito 
lhes dá, que é um tratamento que não coincide com os demais, mas é 
uma pessoa jurídica, no sentido jurídico de amplo. Portanto, eu dizer 
não é uma pessoa jurídica é equivocado, por isso que me pareceu que 
essas expressões que saíram no meio do debate merecem pensar um 
pouco nisso. Quer dizer, centros de imputação de direitos e obrigações 
tem mais elementos. Por exemplo, os consórcios de empresas não são, 
são pessoas... “Ah, não é pessoa jurídica.” De fato, não está naquela 
qualificação, mas eles são reconhecidos pelo direito. O direito disciplina 
aspectos dos consórcios de empresas que são pessoas jurídicas. Então, 
condomínios edilícios são pessoas físicas que por razões de interesse 
comum firmam o condomínio. Então, eu gostaria que os meus 
companheiros aqui pensassem um pouco nisso, para que não haja 
dúvida, né? Não é jurídico, não está fora do direito, o condomínio está 
dentro do direito. Era isso que eu queria falar. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Nós temos exatos dois 
minutos na conta do relógio aqui... Um minuto para você. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu ia só dizer o seguinte... Não, 
30 segundos. Na verdade, nós aqui, nós nunca dissemos que o 
condomínio não está dentro do... Aliás, você mesmo disse, né, que nós 
estamos dentro do direito e é jurídico. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Fragmentos, assim, de frases, 
ninguém falou nada. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora, o que nós estamos dizendo é 
que o condomínio não é pessoa jurídica. Não, jurídico é. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não é pessoa, mas é um centro de 
imputação de direitos e obrigações. Há um gênero que não pode ser, um 
gênero que não pode ser desconhecido e pensado por todos nós, que 
está no mesmo pé dos outros dois gêneros, senão nós ficamos com uma 
visão equivocada. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É que acabou o nosso tempo, 
desculpe. Não, mas, então só um... Um esclarecimento rápido do 
Alexandre, só para a gente se despedir. 

Sr. Alexandre: O caso aqui é o seguintes, houveram autos de infração 
na questão do aluguel de salões... dos aluguéis que o condomínio 
recebe, o Dr. Bonilha tocou no ponto exato, é o centro de imputação, 
não é o condômino que tem que ser, pagar imposto de renda sobre o 
aluguel do condomínio, é o condomínio que tem que declarar que 
recebeu uma renda e ele recolher em nome dos condôminos. É um 
absurdo pensar... Houve autos de infração nesse ponto, é um absurdo. 
Então, nesse ponto é muito relevante a discussão, que hoje os aluguéis 
estão, de condomínios são grandes, cada vez mais tem isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Bom, feitos os 
esclarecimentos, é importante só fechar aqui, nós estamos todos de 
acordo em relação a centro de imputação de direitos e obrigações, como 
o professor Bonilha esclareceu corretamente, que precisava fazer esse 
fechamento, o Professor Bonilha está nesse ponto convergindo, como 
sempre, com uma visão de jurista que tem. E nós queríamos, então, 
encerrar nossa Mesa de Debates, agradecendo a todos pela presença 
hoje, antecipadamente em função desse compromisso dos alunos com 
uma conexão internacional para negociação de tratados. Um bom dia a 
todos e até a próxima semana. 
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