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"1') Qual a natureza jurídica do ressarcimento efetuado pela entidade sindical ao órgão do Assim, a regra de i 
servidor licenciado para desempenho de mandato classista na modalidade ressarcimento? distinção existente enti 
2) Qual a natureza jurídica da 'verba' paga pelo sindicato ao dirigente sindical licenciado para cialmente no que diz re: desempenho de mandato classista sem a modalidade de ressarcimento? 
3a)  Qual a natureza jurídica da 'verba' paga pelo sindicato ao dirigente sindical licenciado por 

1.2. Interpretação da r interesse particular, dedicado exclusivamente ao exercício de mandato classista? (vide requeri- 
mento de licença e respectiva portaria de concessão). Dispondo sobre a ii 
4) Caso a resposta dos itens anteriores seja no sentido de que todas as formas de pagamento tário Nacional estabelec 
têm a natureza de remuneração, tal comprometeria a imunidade tributária constitucionalmente outorga de isenção. E i 
assegurada às entidades sindicais? regra de tributação. Reg 
5) No caso do dirigente licenciado para mandato classista sem modalidade ressarcimento e do co no mesmo patamar h 
dirigente licenciado por interesse particular, nos termos dos quesitos "b" e "c", como deverá as exceções em geral n 
ser efetuado o recolhimento do Imposto de Renda e/ou PSS? Existiria obrigação tributária literalmente permitidos acessória do sindicato de reter ditos tributos, diante da inexistência de vínculo empregatício, 
ou mesmo de prestação de serviço autônomo propriamente dito, entre sindicato e dirigente, nos se opoem. 
termos do que consta no parecer do escritório Baptista&Vasconcelos (anexo) e na pacífica ju- Note-se, porém, qu 
risprudência dos tribunais superiores? à luz do art. 111 do CTI 
6) O consulente pretende reformar seu Estatuto fazendo constar previsão expressa de ressar- tação. E isso se dá por 
cimento para dirigente licenciado, sem remuneração, seja na modalidade de licença para de- significado. Seus signif 
sempenho de mandato Classista, seja na modalidade de licença por interesse particular, para em que empregadas. A 
desempenho exclusivo do mandato eletivo do Sindireceita, do mesmo valor que faria jus no pliado para além dos lii 
exercício de suas funções no cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. Tal fica que sua interpretaç previsão estatutária teria o condão de trazer algum comprometimento à imunidade tributária E se assim é em rei do Sindicato?" 

Revisitamos a legislação aplicável ao assunto, bem como a literatura especializada re- natureza diversa, a inte. 

lativa à matéria, e passamos a emitir o nosso que com elas se buscai 
como determinante de 

Parecer cável às imunidades. S( 
1. A Imunidade Tributária "O que distingue, e 

1.1. Natureza jurídica da imunidade tributária rárquico superior. E 

A compreensão adequada da natureza jurídica da imunidade tributária exige que se imunidade, exatam 
princípio superior d 

tenha em consideração o ordenamento jurídico como um sistema de normas organizado em buscar o sentido e c 
patamares hierárquicos, no qual a norma, para ser válida, não pode dispor em desconformi- Assim, dúvida não 
dade com norma de patamar hierárquico superior. nidades deve prevalece 

Como o poder de tributar é repartido entre as entidades integrantes da Federação, do- Vale lembrar, no qi  tadas de poder legislativo, a regra que exclui a possibilidade de tributação há de estar em direitos fundamentais,  patamar hierárquico superior ao das leis por elas elaboradas. 
Essa é a sua finalidade,  Realmente, a regra que exclui a possibilidade de tributação situa-se no mesmo patamar 
por exemplo, a imunida hierárquico daquela regra que reparte o poder de tributar, regra que atribui competência 

tributária às entidades integrantes da Federação, posto que constitui limitação daquela de perto interessa aos ç 

competência. tem por fim evitar que, 

Por isto é que, em Dicionário por um de nós elaborado em conjunto com Schubert de ou dificultadas pelo Po 
Farias Machado, um de nós definiu: 

"Imunidade tributária - É uma espécie de limitação da competência tributária, que consiste 1.3. A regra de imunid 
em retirar do alcance do legislador tributário determinadas pessoas, ou determinados fatos. As Realmente, na intel 
pessoas imunes não podem ser colocadas pelo legislador como sujeito passivo da relação obri- lógico ou finalístico, de 
gacional tributária e os fatos imunes não podem ser utilizados na definição de hipóteses de preservada tanto quani 
incidência de leis tributárias." - razoes, na interpretaç 

condições para o gozo 

MACHADO, Hugo de Brito; e MACHADO, Schubert de Farias. Dicionário de Direito Tributário. São Paulo: 
Atlas, 2011, pp. 108e 109. 2 	MACHADO, Hugo deBri 



o 	-dd 'PIOt 'soJioqqft. :OlnM O P0 	oupJnqMl oiaiyjj ap Osiflj ou.IH op Oflj-J 'OGVHDVIAI 

sop1piuni.ui op ozog o uiLd soo5ipuoo 
si m000joqiso onb 'luu013UN  ounquj Oip9J op SIUOJ sp o511oJdJo1uI u 'szij 
swsow siiod  'wqunn 'J000JAoJd OAO onb ouoinoj joAJssod oiuirnb ouii LIPUA.12soid 
íTos 'suuompunJ os onb 'soAuoÇqo  snos op o5zo.i u onb oios op 'OOisJiUj  no O9j 

-00101 OUOU1310 o J000p?AoJd OAOp opipiunuii op sJoJ sp opSulaidioiui iu 'ouomio>j 
sodJafqo s'nas ap op3v'uasaid v a apvpunuq ap Piai v í 

-ooilqPd JOPOd  ojod spinop no 
spnuiquio sop1piA11U sons se iuquoi soiso 'sonqi.n op oiom .iod 'onb ilfliAO wij od woi 
onb 'soiioipuis sot pipoouoo oppTunwi i 'j000jd osop solis9dold sou issoioui oijod op 
siw onb ou 'o 'oiiopoj oidouud 0111UM-d LISIA onb 'ioojdizoi OppIUnWT Coldw0x0 iod 
'OS-ÍOA 11UOiDflhi1SUOO UIOpJO ip o1AJoSoJd i iid jiuowipunj 'opipipuij uns i 
oinqJi ip otom iod sopiwudns oiuominonpui os wiiopod onb 'siuouipunj soioiip 

SOlJo3 Jiu11i 1STA sijop oind jom L,  onb 'soppiunuii s oui onb ou 'Jiqu1oJ °IA 
pJO1JI O OU O '0DflSJU1J O2UOW0I3 0.10301RAoid OAOP Sopupiu 

-nmi ui000qnso  onb s-ej2oj sup ouioJdJo1ui  uu onb op JOAuq opod ou upiApp 'LuTssV 
uns osod iuoq opod ou oiueztunwr ~ou up oouuju o o opiiuos o iuosnq 

ou onb 'oojdiiut o u.iud iqossiiq op J!AJOS u 'ooipJinfoiuoiuuuopo op oiiuop joijodns odouud 
uijuodoo 'oinusuo uu ouoptsoJ uuuou wo upizojquso onbiod oiuowuuxo 'opupunui 
u onb IRISTA wo Os-opual 'u!DuJodmí  iornw up suiounbosuoo mauoop iouodns oDTnbJu 
-oiq ouuid  aio uwuii uisop o5isod u o opupiunwt up o5uosi u 'uLDusso aio 'onurIstp onb O 

:noAoJoso RI SOU Op wn 1IIUO1 O oqoS -sopLp!unwi S1  JOALIJ 

-du uIJOS ouu OO 'SuAfluoSi suanou su uAIlIJlSoJ ou,uio.mdioiui uiun op ouuuau.moop oaioo 
0151A .ios ossopnd NID op  jj iiu o onb upulu 'unissy iuuuoju tuuosnq os sujo uioz onb 
sopupquuij su uiud uPujOA 'i.0 ozui siuw mo 'ios op q ouojdjoium u 'RSJoATp uzamniuu 
uJ 'osiA ouioo 'onb 'sopupmunun su ouu onb ou 'soo5uosi su ouScloi uo o unssu os 

ujjusoj u suuodu 'joid 'no 'juioiij u suuodu jos uop ou5uJamd.mo1ui uns onb uojj 

-!u!S ou ossi suui 'oxoi nos iod sopumod o2uouJJuuwu.m sopumij sop uJju uud opuijd 
-wu opnuos nos .ioi opod ou ouosi op u.mopiuijop uioi uuin 'uimssy supuoiduio onb uno 
oixoiuoo op iopuodop u 'sosioAip stuw so 'ios uiopod no 'os sopuo!jiuis sno opuznjiurs 
mn suuodu 'oiuowjuJolq 'ui2 ou suJAujud su :sojdmis oiiniu ozu .iod up os 0551 
-ojdjoiui uns uno opuzqun ios opod tuii oiuomojo o suuodu onb 'NL)  op  tu i.iu op znj 
'nnjouoo opod os ou SUATIU051 soQnsodsp su o5ujoi uno oaisom onb 'ui?Jod 'os-oloN 

iuoQdo os 
junb uu uioodns ou onb uud 'ulu[noToA su onb soixoi sojod sopiiii.u.iod oiuomjuoiq 
sopTiuos SOp wju uud 'o1uou1uAjiudaiu supuiodoiu ios uuoAop ou juJo amo soQ)oOxo su 
junb u opunos uounuouioq zuoiip u 'ouo '000luAoid ootnbiiotq iuunuwd ounsom ou 00 

-ip;.mní oiuoaiuuopio ou os-umujiuoouo ouosT opo o5mnnqui op suioj ouinqi op  rAoi 

L,  000xo uuin onb op 9 sium upuu ouosi u onbiod uoijiisnÍ os olsi g -ovivasi ap v.iojno 
oqos uquodsip opuunb oiuomiuioimi  upuiodoium los OAO uso onb 0000quiso IuuoiouM ou 

-nqmJl o2ipgD o 'uuinqu1 o5uisio1 up ou.moiu u o ouiojdioiui u oqos opuods!U 
vii pinqii apvp!uniui ap viai vp o5vjaidiaiuj 

ou5uiojdjoiui u otodsoj zip onb ou oluouJIuio 
-odso 'soo!pJnF sopniso sou sutounbosuoo soiuuixoduii moi sujo anuo oiuoistxo ouuiisip 
u o 'uuinqu1 onSuosi op uoi u moo opunjuoo os ou opup!unwi op uoi u 'm!ss 

:oIntkl O5 opinqj ona.nQ 

op sosoi9dtq op o5iumjop 
-uqo o5uoi up oA!ssgd oJ 
sv sowj sopuuuuoiop no 
oisisuoo onb 'umiijmlnqui ui 

op iioqnqog woo oluníui 

uionbup ou5uiimtj !fl1!1 
uiouiodmoo inqulu oni 
juuiuiud owsom ou os-u 

uno iuiso op pil o5uinqi 
-op opsulopoa up soiuu 

-iuuojuoosop aio .modstp 
uno opuz!uuio sumiou 
os onb oixo vipinqu 

-ai upuzquioodso ujniuj 

uJnqu1 opupiunumi ou 
rui. lisuJH op uJopoj umi 
ou snf uiuj onb JO?A OUI5 

unmd 'nmjnoiiiud ossojoiuj .m 
-op uud u5uooii op opupiji 
-iussoi op ussoidxo O1mSIA9J 

-nU uDiJJDud uu o (oxouu) sc 
sou '0iUO!Jip o oluolpuis o. 
'oiommuoiduio oln:)ulA op u 
Riluinq!.ii ou5umuqo uuusi 
U19Aap OWOO 'o o q,, sol 
op o oiuomionmssoj apuplir.  

oiuow iUOjflhji5UOz,  uuin 
oiuoanmud op suuuoj sim si 

-!JonboJ opiA) ,umstssup oum 
iod opu!ouooij juolpuis oiu 

(,OIU 
uiud opuiouooij juolpuis oiuJ 

~olu-atulojuss21opeMile  
op om9 ou LRO!PU!S opup 

LEI 	LEZ au oiinqij oiIaJtcj ap eoeiB!a  cisiAau  



138 	 Revista Dialética de Direito Tributário n 2  231 

1.4. A imunidade tributária condicionada Este aspecto é de 
Em se tratando de imunidade condicionada, como ocorre no caso em exame neste pa- legais nos quais poder- 

recer, cabe à lei complementar o estabelecimento das condições de cujo atendimento esteja condição para a imunid 
a depender. seriam inválidos porqu 

Realmente, o art. 146 da Constituição Federal estabelece que à lei complementar cabe 
"regular as limitações constitucionais ao poder de tributar". E isto é de grande importância 2.3. Condições estabeh 
no caso porque as leis que exigem a não remuneração de diretores, como condição para o O Código Tributári 
gozo da imunidade tributária de instituições sociais sem fins lucrativos, são leis ordinárias, reza de lei complement 
o que afasta de forma indiscutível a invocação das mesmas para fundamentar a exigência mento jurídico essa esp 
de tal condição. mentar podem ser trata 

A rigor, os requisitos para o reconhecimento da imunidade das entidades sem fins lu- atendidos pelos sindica 
crativos referidas no art. 150, VI, "e", da CF/1988, são aqueles elencados no art. 14 do CTN, Sobre o tema, aliás 
diploma recepcionado com status de lei complementar. "É comum dizer-se 

a natureza de lei coi 
2. A Imunidade Tributária dos Sindicatos é correto, em termc 
2.1. A regra imunizante Na verdade o Códi 

A vigente Constituição Federal estabelece: sendo hoje uma lei 
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos plementar podem si 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: na maioria deles, sc 

alterado por lei con 
VI- instituir impostos sobre: Assim, no Código 
( ... ) n°104,del0dejaneiro 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entida- pelas entidades sindic 
des sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins enumerados:' 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei." 1 - não distribuíre 

Temos, portanto, no art. 150, inciso VI, alínea "c", da vigente Constituição Federal, título; 
regra que institui imunidade em favor das entidades sindicais dos trabalhadores. II - aplicarem intg 

tivos institucionai 
2.2. Objetivo da imunidade sindical III - manterem es 

O objetivo da imunidade sindical é favorecer os sindicatos, que ficam fora do alcance lidades capazes d 
da tributação. Sobre o tema um de nós já escreveu: Como se vê, o Cóc 

"Essa imunidade visa a ajudar as várias categorias sociais em que se agrupam as pessoas na da imunidade tributári 
sociedade, na defesa de seus direitos. Em um Estado que preservar, ou pretende preservar, as 
liberdades públicas e a cidadania, os sindicados constituem instrumentos de grande importân- 3. A Remuneração do cia e por isto merecedores da imunidade tributária."3 

3.1. Remuneração de c2 Na verdade, os sindicatos representam importante instrumento na defesa dos interesses Não há, na ordem das partes na relação de emprego, ou, de forma mais ampla, na relação de trabalho, princi- seria de validade duvic palmente da parte trabalhadora, historicamente mais fraca e dependente da união de seus Complementar, a teor membros para a obtenção da posição necessária à reivindicação e à negociação. Exame da tidades imunes recebai história das conquistas dos trabalhadores revela, de maneira clara, a importância dos sindi- Entretanto, como cados, e a resistência que certos setores da sociedade podem ter a ele, de modo que não merados, está o de n& parece necessário alongar este parecer quanto ao assunto. Basta lembrar que a Constituição das, a qualquer título, o considera direito social do trabalhador, tanto no art. 8° como, especificamente quanto ao sindicatos, estaria proi servidor público, no art. 37, VI. - çao de seus dirigentes É certo que se trata de imunidade condicionada ao atendimento dos requisitos da lei, remunerá-los seria um que por força de dispositivo da Constituição há de ser uma lei complementar, conforme já Essa interpretação explicamos, 
desenvolvendo esforço 

MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. V. 1, 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 4 	MACHADO, Hugo de Bri 
196. 5 	Código Tributário Nacion 
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trabalho, não implica distribuição de patrimônio, pois o sindicato recebeu, em troca, o tra- ser-lhe arbitrada pela as 
balho. Dá-se o mesmo quando o sindicato contrata qualquer outro serviço, de qualquer sua remuneração na pr 
pessoa, sendo certo que a despropositada tese de que dirigentes não podem ser remunerados Veja-se que a CLT 
conduziria, por igual, a que não pudessem ser remunerados quaisquer empregados ou pres- mos e profissionais lib 
tadores de serviços autônomos que trabalhassem em favor do sindicato. O absurdo dispensa distintamente referidas 
considerações adicionais. a possibilidade de remi: 

Além disso, a Constituição Federal estabelece expressamente que "é garantido ao ser- Ainda que se entei 
vidor público civil o direito à livre associação sindical".' E mais adiante estabelece que "ao prejudicado pela Const: 
sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclu- uma regra jurídica expi 
sive em questões judiciais ou administrativas".' Não é razoável, portanto, uma interpretação cal. 
segundo a qual o servidor público ao assumir a diretoria de um sindicato fosse obrigado a Não seria razoável 
trabalhar gratuitamente, notadamente se se recordar que servidores públicos muitas vezes mente, como condição 
são legalmente proibidos de terem outras atividades que lhes garantam rendimentos no se- que apenas os sindicatc 
tor privado. Essa interpretação inviabilizaria o exercício da função de dirigente sindical e, dade de remuneração d 
em consequência, tornaria sem poder de atuação o próprio instrumento de defesa dos ser- no texto constitucional. 
vidores públicos. Aliás, como explicado, a tese de que dirigentes não poderiam ser remune- 
rados, aplicada de forma coerente, conduziria a que ninguém que prestasse serviços ao 3.4. Licença sem remw 
sindicato pudesse ser remunerado, o que obviamente inviabilizaria a sua subsistência, con- Nada justifica restr 
trariando expressa e frontalmente diversos dispositivos constitucionais. dos os sindicatos de tr 

servidor público, para 
3.2. Trabalho gratuito Entretanto, ao serv 

Repita-se que não existe nenhuma regra, seja onde for, afirmando que o trabalho do mandato classista, 1 ' ma 
dirigente sindical deve ser gratuito. E isto, por si só, coloca em cheque a interpretação aci- outras restrições, cuja 
ma indicada, segundo a qual a remuneração de dirigentes sindicais poderia ser considerada E indiscutível, por 
uma forma de distribuição do patrimônio do sindicato, capaz de afastar a imunidade tribu- direito ao ressarcimeni 
tária deste. cargo. 

Aliás, em se tratando de servidores públicos existe lei vedando expressamente a pres- Trata-se de imposi 
tação de serviços gratuitos.' E essa regra, aplicável por analogia aos sindicatos de servido- além de decorrência dl 
res públicos, autoriza a conclusão segundo a qual, além de não ter o dirigente sindical de ao trabalho humano. 
trabalhar gratuitamente, ele está proibido de fazê-lo. 

3.5. Remuneração coni 
3.3. Prestígio constitucional dos sindicatos Justifica-se, portar 

Em se tratando de empregado da iniciativa privada, a Constituição Federal assegura blico licenciado, o ress 
que penho do mandato sinc 

"é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo Não nos parecere 
de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do Ministério do Planejar 
mandado, salvo se cometer falta grave nos termos da lei".' de 16 de março de 200 

Existe, portanto, plena e total garantia ao empregado, que lhe permite exercer plena- efetivo ressarcimento, 
mente as atividades de dirigente sindical. Nada justifica, portanto, o entendimento restritivo por se afastar do seu c 
ao pleno e efetivo funcionamento dos sindicatos de servidores públicos. Em outras palavra 

Aliás, ainda quanto ao setor privado, vale lembrar que, ao tratar dos sindicatos em ge- servidor deixou de gan 
ral, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT dispõe (art. 521, parágrafo único) que que enseja a caracteriz 
quando, "para o exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de A nosso ver o con 
trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ciados sem remuneraç 

exercendo seus cargos 

6  Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso VI. 
Constituição Federal de 1988, art. 8°1  inciso III. 	 '° OLIVEIRA, Juarez. CLT 

8  Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 	 Lei n°8.112, de 11 de dez 
Constituição Federal de 1988, art. 8°, inciso VIII. 	 2  Lei n°8.112, de li de dez 
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mento a maior pode eventualmente ser tido como distribuição de patrimônio do sindicato e çao dos dirigentes sind 
constituir, assim, razão para a perda da imunidade tributária deste. respeito. 

Assim, pensamos q 
3.6. Contribuição previdenciária e IRPF realizada a este propósi 

No que diz respeito ao pagamento da contribuição previdenciária pelo servidor público De uma forma ou 
licenciado sem remuneração, a Lei n° 8.112/1990, em dispositivos nela incluídos pela Lei n° pêra que aconteça, no p 

10.667, de 14 de maio de 2003, estabelece que: vise explicitar que o d 
"Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família, mesmo valor que faria 
( ... ) Receita Federal do Bra 
§ 2° O servidor afastado ou licenciado do cargo, sem direito a remuneração, inclusive para razões já expostas ao lc 
servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual 
coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu 5 As Respostas vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o Com fundamento n afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado re- 

nos foram formuladas, gime de previdência, 
§ 3° Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da 1) Qual a natureza furí 
vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhi- do servidor licenciado 
mento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em ressarcimento? 
atividade, incidente sobre a remuneração do cargo a que faz jus no exercício de suas atribui- Em se tratando de 
ções, computando-se, para esse efeito, inclusive as vantagens pessoais. gão público ao qual est 
§ 4° O recolhimento de que trata o § 3° deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do da remuneração a esse pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de co- período. Está portanto.,  brança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento." 

ter sido prestado ao sin Como se vê, a solução é extremamente simples. O servidor público licenciado sem re- 
muneração que esteja no exercício de mandato no sindicato consulente poderá optar por ser diversa, para fins de 
uma das alternativas legalmente estabelecidas nos dispositivos legais acima transcritos, dirigente. 

Já no que concerne ao Imposto de Renda de Pessoa Física, entendemos que de fato 
ocorre a incidência do imposto sobre o valor pago pelo sindicato consulente, e cabe a este 2) Qual a natureza jun 
fazer a retenção do imposto na fonte e o correspondente recolhimento. licenciado para desem 

Aliás, a Receita Federal já afirmou, no Processo de Consulta n° 316/2011, SRRF/7 Trata-se de valor n 
Região Fiscal, DOU de 17.1.2012, que "a indenização destinada a compensar o ganho que sindicato. Sua caracter 
deixou de ser auferido está sujeita à incidência do IRRF, eis que não contemplada pelas parece clara. 
normas de imunidade, isenção ou não incidência, as quais devem ser interpretadas literal- 
mente, vedada a hermenêutica ampliativa") 3  3) Qual a natureza Jun 

Na situação em que o servidor público licenciado sem remuneração, está no desempe- licenciado por interess 
nho de cargo de direção no sindicato consulente e deste recebe o ressarcimento daquela classista? (Vide requer 
remuneração que deixou de ganhar em virtude da licença, na realidade o que recebe é O fato de o servid 
aquela remuneração, só que paga pelo sindicato em vez de ser paga pelo órgão público, natureza da quantia qu 

Assim, salvo manifestação mais favorável ao contribuinte, que venha a ser oferecida dição de dirigente dest 
pelo Fisco na consulta formulada pelos interessados, entendemos que o sindicato consulen- 
te deve fazer, mensalmente, a retenção do IRPF e o correspondente recolhimento aos cofres 4) Caso a resposta dos 
públicos, todas de remuneração, 

assegurada às entidad 
4. Regras Estatutárias, Realidade e Tributação Não, de forma alg 

A nosso ver, é irrelevante, para fins tributários, o que estabeleçam as regras estatutárias (que, aliás, se existiss 
do sindicato consulente. Ao Direito Tributário importa a realidade dos fatos, vale dizer, no CF/1988) a que dirigen 
caso em exame neste parecer, importa o que realmente aconteça em matéria de remunera- dimento segundo o qua 

um forte e inaceitável 1 das como direito social 
L 	VALERO, Luiz Martins et. ai. Regulamento do Imposto de Renda 2013. V. li, 16 cd. São Paulo: Fiscosoft, 2013, p. 

que o servidor abra má(
se dedicar a ativid 1.743. que 
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tem apenas com a colaboração esporádica, em horas de folga, de sindicalizados que não se Sociedade 
afastem de suas atividades profissionais. 

Constituid O fato de a remuneração ser equivalente ao que os servidores receberiam em seus car- 
gos de origem afasta, completamente, a possibilidade de "distribuição disfarçada" do patri- Artigos 981 
mônio do sindicato, retirando qualquer justificativa plausível para o entendimento manifes- do Código C tado pela Receita Federal, no caso em questão. 

Desconsidera 
5) No caso do dirigente licenciado para mandato classista sem modalidade 1t,I 	1 	- iviacuiaçao 	o ressarcimento e do dirigente licenciado por interesse particular, nos termos dos quesitos 
"b" e "c" ' como deverá ser efetuado o recolhimento de Imposto de Renda? Existiria ives ( 

obrigação tributária acessória do sindicato de reter dito tributo, diante da inexistência 
vínculo empregatício entre sindicato e dirigente? 

Parece-nos que o sindicato deve reter o imposto de renda, na fonte, em situações nas Consulta 
quais o pagamento for feito diretamente ao seu dirigente. A obrigatoriedade é afastada Consulta-me a coi 

apenas no caso de ressarcimento ao órgão, hipótese na qual a retenção do imposto cabe a trativos o seguinte: 

este último. Estrutura e Ativi 
' Trata-se de uma 5 

- 
6) O consulente pretende reformar seu Estatuto fazendo constar previsão expressa de 

. 
dade hospitalar, ç-  
Sócia Ostensiva, - ressarcimento para dirigente licenciado, sem remuneração, seja na modalidade de pessoas físicas cc 

licença para desempenho de mandato classista, seja na modalidade de licença por de por meio de Te 
interesse particular, para desempenho exclusivo do mandato eletivo do Sindireceita, do As atividades coi 
mesmo valor quefariajus no exercício de suas funções no cargo de analista tributário dem: 
da Receita Federal do Brasil. Tal previsão estatutária teria o condão de trazer algum - Atividades de i 
comprometimento à imunidade tributária do Sindicato? Internação; 

Para fins tributários, o que realmente importa são os fatos, em sua realidade econômi- - Atividades de at 
ca, e não o que a respeito dos mesmos estiver estabelecido no estatuto do sindicato. Assim, - Atividades de Ai 

entendemos que a reforma não traria comprometimento à imunidade em questão. - Atividades de s 

Seja como for, a teor do que já foi explicado ao longo deste parecer, o recebimento de peutica; 

ressarcimento, do mesmo valor a que o servidor faria jus no exercício de suas funções no - Atividades de o 

cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil, não traria comprometimento ai- - Outras atividade 
A Sócia Ostensiva 

gum a imunidade. 
- forma, conforme 

Este e o nosso parecer, s. m. . j 'Cláusula Décima 
próprio, por ser a i 
firmados com os 
documentos fisca 
brando contratos 

$ gações decorrente 
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gado(s) com os re 
cações administra 
telares e correlata 
nentes serão supoi 
Cláusula Décima 
emitir os documer 
vênios, evitando q 
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dos serviços admi 


