
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.606.234 - RJ (2016/0156470-7)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : EDUARDO LESSA BASTOS 
ADVOGADOS : EDUARDO LESSA BASTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - 

RJ019274 
   JULIANA DE SOUZA MATIAS E OUTRO(S) - RJ171603 
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL 

EMENTA

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DE 
PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO DA QUOTA CONDOMINIAL DO SÍNDICO. 
AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DE IMPOSTO DE 
RENDA NÃO CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. RECURSO 
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O 
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

1.   Buscou-se com a impetração, na origem, o reconhecimento 
de que a isenção de quota condominial pelo Síndico não configura renda para fins 
de incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física. Defende o impetrante que 
não recebeu pagamento por prestação de serviços.

2.   A teor do disposto no art. 43 do CTN, o aspecto material da 
regra matriz de incidência tributária do Imposto de Renda é a aquisição de 
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, 
sendo certo que o conceito de renda envolve o produto do capital, do trabalho ou 
da combinação de ambos. 

3.   Logo, renda, para fins de incidência tributária, pressupõe 
acréscimo patrimonial ao longo de determinado período, ou seja, riqueza nova 
agregada ao patrimônio do contribuinte. Consoante jurisprudência firmada nesta 
Corte Superior, o imposto sobre a renda incide sobre o produto da atividade de 
auferir renda ou proventos de qualquer natureza, que constitua riqueza nova 
agregada ao patrimônio do contribuinte, e deve se pautar pelos princípios da 
progressividade, generalidade, universalidade e capacidade contributiva, nos 
termos dos artigos 153, III, § 2o., I, e 145, § 1o. da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Sob o viés da matriz constitucional, foi recepcionado 
o conceito do artigo 43 do CTN, de renda e proventos, que contém em si uma 
conotação de contraprestação pela atividade exercida pelo contribuinte (EREsp. 
1.057.912 / SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26.4.2011).

4.   A quota condominial, contudo, é obrigação mensal imposta 
a todos os condôminos para cobrir gastos necessários à manutenção de um 
condomínio, ou seja, é despesa, um encargo devido pelos condôminos por 
convenção condominial. Assim, 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 de Pessoa Física, sob pena, 
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inclusive, de violar o princípio da capacidade contributiva. Não se verifica, de fato, 
qualquer alteração entre o patrimônio preexistente e o novo,  inexistindo 
ingresso de riqueza nova em seu patrimônio que justifique a inclusão do valor 
correspondente à sua quota condominial como ganho patrimonial na apuração 
anual de rendimentos tributáveis.

5.   A interpretação das regras justributárias deve ser feita sob a 
inspiração dos princípios regedores da atividade estatal tributária, cujo escopo é 
submeter a potestade do Estado à restrições, limites, proteções e garantias do 
Contribuinte. Por tal motivo, não se pode, 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. 

6.   Recurso Especial do Contribuinte provido, em conformidade 
com o parecer do MPF.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir,  por unanimidade, dar provimento ao Recurso 
Especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito 
Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (Presidente) 
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Assistiu ao julgamento o Dr. EDUARDO LESSA BASTOS, pela parte 
RECORRENTE: EDUARDO LESSA BASTOS 

 
Brasília/DF, 05 de dezembro de 2019 (Data do Julgamento).

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.606.234 - RJ (2016/0156470-7)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : EDUARDO LESSA BASTOS 
ADVOGADOS : EDUARDO LESSA BASTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - 

RJ019274 
   JULIANA DE SOUZA MATIAS E OUTRO(S) - RJ171603 
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL 

RELATÓRIO

1.   Trata-se de Recurso Especial interposto por EDUARDO 

LESSA BASTOS, com fundamento no art. 105, III, a da CF/1988, em face de 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a. Região, que contou com a seguinte 

ementa:

TRIBUTÁRIO. SÍNDICO. ISENÇÃO DA QUOTA 

CONDOMINIAL. REMUNERAÇÃO. SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO 

DO IRPF. Toda atividade que envolva algum tipo de remuneração 

(seja direta, seja indireta) fica sujeita à tributação do imposto de 

renda. Deve ser incluído para fins de declaração de imposto de renda 

de pessoa física, o pró-labore do síndico (seja por meio de 

remenueração ou isenção parcial ou total da taxa condominial), sendo 

ele, portanto, obrigado a prestar as contas com a receita federal na 

declaração anual do imposto de renda.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado (fls. 368).

2.   Em suas razões, sustenta o recorrente ser ilegítima a 

cobrança de Imposto de Renda referente à isenção das taxas condominiais que 

lhe foi concedida por atuar como Síndico perante o condomínio do edifício em que 

exerce seu labor. 

3.   Destaca que não percebeu qualquer valor a título de 

pagamento por prestação de serviços; pelo contrário, as quotas condominiais 

eram pagas, parte em dinheiro e parte com seu próprio trabalho como Síndico, 

razão pela qual a isenção parcial não se adequa ao conceito de renda, para fins de 

incidência do tributo. 

4.   Apresentadas contrarrazões (fls. 445/450), seguiu-se juízo 
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positivo de admissibilidade.

5.   Ouvido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer da 

lavra do eminente Subprocurador-Geral da República FLÁVIO GIRON, pelo 

provimento do Recurso.

6.   É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.606.234 - RJ (2016/0156470-7)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : EDUARDO LESSA BASTOS 
ADVOGADOS : EDUARDO LESSA BASTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - 
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RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL 
  

VOTO

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA 

DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO DA QUOTA CONDOMINIAL DO 

SÍNDICO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO 

GERADOR DE IMPOSTO DE RENDA NÃO CONFIGURADO. NÃO 

INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE 

PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 

1.   Buscou-se com a impetração, na origem, o 

reconhecimento de que a isenção de quota condominial pelo Síndico 

não configura renda para fins de incidência do Imposto de Renda de 

Pessoa Física. Defende o impetrante que não recebeu pagamento por 

prestação de serviços.

2.   A teor do disposto no art. 43 do CTN, o aspecto 

material da regra matriz de incidência tributária do Imposto de Renda 

é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou 

proventos de qualquer natureza, sendo certo que o conceito de renda 

envolve o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. 

3.   Logo, renda, para fins de incidência tributária, 

pressupõe acréscimo patrimonial ao longo de determinado período, 

ou seja, riqueza nova agregada ao patrimônio do contribuinte. 

Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o imposto 

sobre a renda incide sobre o produto da atividade de auferir renda ou 

proventos de qualquer natureza, que constitua riqueza nova agregada 

ao patrimônio do contribuinte, e deve se pautar pelos princípios da 

progressividade, generalidade, universalidade e capacidade 

contributiva, nos termos dos artigos 153, III, § 2o., I, e 145, § 1o. da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Sob o viés da 

matriz constitucional, foi recepcionado o conceito do artigo 43 do CTN, 

de renda e proventos, que contém em si uma conotação de 

contraprestação pela atividade exercida pelo contribuinte (EREsp. 

1.057.912 / SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26.4.2011).

4.   A quota condominial, contudo, é obrigação mensal 

imposta a todos os condôminos para cobrir gastos necessários à 

manutenção de um condomínio, ou seja, é despesa, um encargo 

devido pelos condôminos por convenção condominial. Assim, a 

dispensa do adimplemento das taxas condominiais concedida ao 

Síndico pelo labor exercido não pode ser considerada pró-labore, 
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rendimento e tampouco acréscimo patrimonial, razão pela qual não 

se sujeita à incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física, sob 

pena, inclusive, de violar o princípio da capacidade contributiva. Não 

se verifica, de fato, qualquer alteração entre o patrimônio preexistente 

e o novo,  inexistindo ingresso de riqueza nova em seu patrimônio 

que justifique a inclusão do valor correspondente à sua quota 

condominial como ganho patrimonial na apuração anual de 

rendimentos tributáveis.

5.   A interpretação das regras justributárias deve ser feita 

sob a inspiração dos princípios regedores da atividade estatal 

tributária, cujo escopo é submeter a potestade do Estado à restrições, 

limites, proteções e garantias do Contribuinte. Por tal motivo, não se 

pode, 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. 

6.   Recurso Especial do Contribuinte provido, em 

conformidade com o parecer do MPF.

1.    Inicialmente, assinalo que observei, atentamente, as 

condições de admissibilidade deste Recurso, e constatei que não há obstáculo 

algum que lhe impeça a cognição, segundo a minha percepção. Essa conclusão é 

reforçada pelo fato de que os empecilhos invocados pela parte recorrida (Súmulas 

282 e 356 do STF, e Súmula 7 do STJ) devem ser rejeitados, porquanto a 

argumentação recursal  permite a perfeita inteligência da controvérsia.  Ao meu 

sentir, a chave da aceitabilidade recursal é a constatação, pelo Julgador, de que o 

arrazoado do Recurso enseja a sua exata compreensão. É esse o caso.

2.   Buscou-se com a impetração, na origem, o reconhecimento 

de que a isenção de quota condominial pelo Síndico não configuraria renda para 

fins de incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física. Defende o impetrante 

que não recebeu pagamento por prestação de serviços.

3.   A teor do disposto no art. 43 do CTN, o aspecto material da 

regra matriz de incidência tributária do Imposto de Renda é a aquisição de 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, 

sendo certo que o conceito de renda envolve o produto do capital, do trabalho ou 
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da combinação de ambos. A propósito, vale transcrever a redação de referido 

dispositivo legal:  

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 

acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1o. A incidência do imposto independe da denominação da 

receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou 

nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. 

§ 2o. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do 

exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará 

sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste 

artigo. 

4.   Acerca do conceito de renda para fins de incidência 

tributária, leciona o ilustre Tributarista LEANDRO PAUSEN que:

- Conceito de renda e proventos: acréscimo patrimonial. A 

renda é acréscimo patrimonial produto do capital ou do trabalho, e 
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proventos são o acréscimo patrimonial decorrente de uma atividade 

que já cessou. O próprio art. 43 do CTN põe o acréscimo patrimonial 

como elemento comum e nuclear do conceito de renda e proventos.

- Renda: "renda é a disponibilidade de riqueza nova, havida 

em dois momentos distintos....é o acréscimo patrimonial 

experimentado pelo contribuinte, ao longo de determinado período de 

tempo. Ou, ainda, é o resultado positivo de uma subtração que tem, 

por minuendo, os rendimentos brutos auferidos pelo contribuinte, 

entre dois marcos temporais, e, por subtraendo, o total das deduções 

e abatimentos, que a Constituição e as leis que com ela se afinam 

permitem fazer. (...) tanto a renda quanto os proventos de qualquer 

natureza pressupõem ações que revelem mais-valias, isto é 

incrementos na capacidade contributiva. Só diante de realidades 

econômicas novas, que se incorporam ao patrimônio da pessoal..., e é 

que podermos juridicamente falar em renda ou proventos de qualquer 

natureza". (CARRAZA, Roque Antonio. A natureza meramente 

interpretativa do art. 129 da Lei 11.196/2005, o imposto de renda, a 

contribuição previdenciária e as sociedades de serviços profissionais. 

RDDT 154, jul/08,p. 109). (Direito Tributário: Constituição e Código 

Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, Livraria do Advogado, 

15a. ed., Porto Alegre, 2013 p. 282).

5.   Logo, renda, para fins de incidência tributária, pressupõe 

acréscimo patrimonial ao longo de determinado período, ou seja, riqueza nova 

agregada ao patrimônio do contribuinte. Consoante jurisprudência firmada nesta 

Corte Superior, o Imposto sobre a Renda incide sobre o produto da atividade de 

auferir renda ou proventos de qualquer natureza, que constitua riqueza nova 

agregada ao patrimônio do contribuinte e deve se pautar pelos princípios da 

progressividade, generalidade, universalidade e capacidade contributiva, nos 

termos do artigos 153, III, § 2o., I, e 145, § 1o., da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Sob o viés da matriz constitucional, foi recepcionado 

o conceito do artigo 43, do CTN, de renda e proventos, que contém em si uma 

conotação de contraprestação pela atividade exercida pelo contribuinte (EREsp. 

1.057.912/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26.4.2011).

6.   A quota condominial, contudo, é obrigação mensal imposta 

a todos os condôminos para cobrir gastos necessários à manutenção de um 

condomínio, ou seja, é despesa, um encargo devido pelos condôminos por 
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convenção condominial. Assim, 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 de Pessoa Física, sob pena, inclusive, 

de violar o princípio da capacidade contributiva. Não se verifica, de fato, qualquer 

alteração entre o patrimônio preexistente e o novo,  inexistindo ingresso de riqueza 

nova em seu patrimônio que justifique a inclusão do valor correspondente à sua 

quota condominial como ganho patrimonial na apuração anual de rendimentos 

tributáveis. 

7.   A interpretação das regras justributárias deve ser feita sob a 

inspiração dos princípios regedores da atividade estatal tributária, cujo escopo é 

submeter a potestade do Estado à restrições, limites, proteções e garantias do 

Contribuinte. Por tal motivo, não se pode, 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. 

8.   Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do 

Contribuinte, em conformidade com o parecer do MPF.

9.  É como voto.
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Relator
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Assistiu ao julgamento o Dr. EDUARDO LESSA BASTOS, pela parte RECORRENTE: EDUARDO 
LESSA BASTOS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de 
Faria (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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