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NOTA TÉCNICA 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS – SOLUÇÃO COSIT Nº 104 

 

 

No dia 22 de agosto de 2018, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal 

(COSIT) respondeu consulta de Entidade Sindical que pretendia saber sobre a 

viabilidade de remunerar dirigente, em espécie ou por meio da concessão de 

assistência médica, refeições, vales-combustível e vales-compra, sem que isso 

prejudicasse sua imunidade tributária. 

 

O teor da resposta, veiculado por jornal de circulação nacional, trouxe dúvidas a 

diversas Entidades Sindicais, uma vez que a matéria não era clara e trazia 

manifestações dúbias de advogados consultados. 

 

Visando esclarecer a situação, passamos a algumas considerações: 

 

1. A imunidade tributária das Entidades Sindicais é prevista na Constituição federal, 

art. 150, inciso VI, alínea c1, que estabelece que é vedado à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou 

serviços das Entidades Sindicais dos trabalhadores.  
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 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 

lei; 

(...) 

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os 

serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
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2. O Código Tributário Nacional em seu art. 9º, inciso IV, alínea c, repete a previsão, 

porém, em seu art. 142, subordina a imunidade a algumas exigências, entre elas a 

do inciso I: “não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 

rendas, a qualquer título”. 

 

3. A  nstru ão  or a  a     n  1.396, de 2013, estabelece o procedimento pelo 

qual as pessoas, por meio de consulta, podem obter a interpretação da legislação 

tributária a l    el. A Solução da Consulta é apresentada pela COSIT e se refere 

aos fatos concretos apresentados pelo consulente, não se prestando à análise em 

tese de fatos genéricos, motivo pelo qual, portanto,  não vincula terceiros. 

 

4. Ante este panorama, a COSIT editou a Solução de Consulta nº 104, dizendo que: 

 
 Com base no disposto no inciso I do art. 14 do C    o  reda ão dada  ela    n     , de     , as 

en dades s nd  a s dos tra al adores não  ode  d str  u r qualquer  ar ela de seu  atr   n o ou 

de suas rendas, a qualquer  tulo, e,  ortanto, não  ode  re unerar so  qualquer  or a seus 

dirigentes;  

 

   reda ão dada  ela    n
o
    , de     , ao  n  so   do art.    do     não de  a  ar e   ara que 

seja   on ed dos  ene   os ou  anta ens  essoa s ou  ara que se a   e tos ree  olsos de 

despesas pessoais a dirigentes de sindicatos de trabalhadores.  

 

5. Como se pode ver, a resposta acima transcrita não acrescenta novidade ao texto 

legal existente. Diz que não se pode, e em verdade nunca foi possível, remunerar 

dirigente ou lhe conceder benefício ou vantagem pessoal. 
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 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 

entidades nele referidas: 

   I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;  

   II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

   III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 

sua exatidão. 

   § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode 

suspender a aplicação do benefício. 

   § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente 

relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos 

estatutos ou atos constitutivos 
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6. A Solução de Consulta diz da impossibilidade do reembolso de despesas pessoais, 

mas não fala nada (e nem poderia, pois não fora objeto da consulta) acerca do 

reembolso de despesas diretamente relacionadas ao exercício do mandato 

sindical. Despesas deste tipo sempre puderam ser realizadas – e continuam sendo. 

 

7. Da mesma forma, a Solução de Consulta não enfrentou a situação relacionada ao 

art. 521, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho3, pela qual é 

permitido que a Assembleia Geral defina gratificação não excedente à 

remuneração na profissão respectiva, para o dirigente sindical que necessitar de 

afastamento do serviço para o exercício do mandato sindical. 

 

8. Sendo assim, podemos dizer, em resumo, que a Solução de Consulta da COSIT de 

nº 104 não apresentou qualquer inovação, apenas tendo esclarecido a questão 

concreta que foi encaminhada.  

 
9. Dirigentes sindicais não podem receber vantagens ou benefícios pessoais, porém, 

vedação alguma há com relação ao reembolso de despesas não pessoais, ou seja, 

aquelas realizadas como condição para o bom exercício do mandato sindical, 

assim como não há vedação ao pagamento da gratificação de que fala o art. 521 

da CLT, para o dirigente sindical afastado de seu trabalho. 

 

 

Campinas, 17 de setembro de 2018. 

 

 

Nilo da Cunha Jamardo Beiro 

OAB/SP nº 108.720 
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 Art. 521 - São condições para o funcionamento do Sindicato: 

(...) 

c) gratuidade do exercício dos cargos eletivos.  

(...) 

Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de 

trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela 

assembleia geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva. 

 


