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11ªª  RREEGGIIÃÃOO  FFIISSCCAALL 

PPrroocceessssoo  nnºº        

SSoolluuççããoo  ddee  CCoonnssuull ttaa  nnºº  140 - SRRF/1ª RF/Disit 

DDaattaa  25 de outubro de 2007 

IInntteerreessssaaddoo        

CCNNPPJJ //CCPPFF        

 

ASSUNTO: I MPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - 
IRPJ 

Dirigente. Partido político. 

Atendidos os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN e, em 
não havendo qualquer vedação expressa na legislação quanto à 
questão remuneratória, o partido político que remunera seus 
diretores continuará amparado pela imunidade tributária 
prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal de 1988, 
relativa a impostos. Entretanto, a contraprestação do serviço tem 
que corresponder a valores que não vislumbrem a prática de 
distribuição disfarçada de lucro, sob pena de ser suspenso o 
benefício nos termos do § 1º do referido artigo. 

Não há isenção total da Cofins para os partidos políticos, mas 
tão-somente das receitas das atividades próprias dessas 
instituições. Consideram-se receitas derivadas das atividades 
próprias somente aquelas decorrentes de contribuições, doações, 
anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou 
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter 
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 

No caso dos partidos políticos, a contribuição para o PIS/PASEP 
será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um 
por cento, e não pelo faturamento, ainda que remunere seus 
dirigentes. 

Remuneração e distribuição de lucros ou de participação nos 
resultados não se confundem. 

Dispositivos Legais: arts. 9 e 14 do CTN; arts. 169 e 170 do 
Decreto nº 3.000, de 1999; art. 47 da IN SRF nº 247, de 2002; 
arts. 13 e 14 MP 2.158-35, de 2001 e alínea “c”, do inciso VI, do 
art. 150 da CF/88. 

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI 
DE ACESSO A INFORMAÇÃO. REGISTRE-SE QUE A 
PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO 
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NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS 
CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM 
SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE 
DIVERGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE 
COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 100 do 
Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011). 

 

Relatório  

 O Interessado, partido político, apresenta consulta acerca da interpretação e aplicação 
do art. 169 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, bem como das penalidades impostas 
pelo § 1º, do art. 172, do mesmo diploma legal, e das isenções dos arts. 13 e 14 da MP 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001. 

2. Informa que os dirigentes das organizações partidárias, assim como os dirigentes 
sindicais, trabalham efetivamente para instituição, dando expediente quer seja na sede, quer 
seja em viagens à serviço. 

3. Comenta que a Receita Federal do Brasil (RFB) já se pronunciou favoravelmente à 
remuneração de dirigentes sindicais, conforme se verifica na resposta constante da Decisão nº 
137, de 27 de outubro de 2000, da SRRF 10ª Região Fiscal. 

4. O art. 169 do Decreto nº 3.000, de 1999, trata da imunidades, tanto das entidades 
sindicais dos trabalhadores, como dos partidos políticos e suas fundações, assim, o Interessado 
infere que a interpretação dada aos dirigentes sindicais deve ser extensiva aos dirigentes de 
partidos políticos. 

5. Isto posto, pergunta: 

a) os dirigentes dos partidos políticos e de suas fundações, podem receber remuneração 
pelos serviços prestados inerentes à função, sem que, para tanto, as entidades incorram 
na suspensão da imunidade tributária e, ou, perda da isenção da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep sobre o 
faturamento, haja vista, tal remuneração não se configurar em distribuição de parcela do 
patrimônio ou de suas rendas à título de lucro ou participação no resultado? 

b) O disposto no inciso I, do art. 169, do Decreto nº 3.000, de 1999, bem como o inciso I, 
do § 3º, do art. 170, inferem diferenciação entre os termos: “não distribuam” e “não 
remunerar”? 

Fundamentos  

6. Trata a presente consulta acerca da legislação tributária referente à remuneração dos 
dirigentes de partidos políticos, à imunidade dos partidos políticos, bem como à isenção da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o 
PIS/Pasep faturamento. 
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7. Inicialmente, tem-se que os partidos políticos, entre outros, estão protegidos pela 
imunidade prevista na alínea “c”, do inciso VI, do art. 150 da Constituição Federal de 1988, 
que veda a União de instituir impostos sobre a renda dessas entidades. Entretanto, a imunidade 
compreende somente a renda relacionada com as finalidades essenciais da entidade, conforme 
dispõe o § 4º do dispositivo constitucional citado. Transcreve-se o referido artigo:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 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 e 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. 

8. Verifica-se que o legislador constituinte condicionou o gozo dessa imunidade ao 
cumprimento dos requisitos determinados na lei. No caso, se refere à Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), lei complementar de competência para 
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II, CF), que cuidou de 
estabelecer os requisitos imprescindíveis ao aproveitamento da imunidade, conforme segue: 

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

… 

 IV - cobrar imposto sobre: 

 … 

 c) o patrimônio, a 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, 
observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação 
dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) 

… 

Art. 14 – O disposto na alínea c do inciso IV do art. 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 título de lucro ou participação no seu resultado; 
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II – aplicarem, integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 
dos seus objetivos institucionais; 

III – manterem a 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 art. 9º são 
exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos 
institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos 
respectivos estatutos ou atos constitutivos. 

9. Transcreve-se, o art. 4º da Portaria Conjunta TSE/SRF nº 74, de 10 de janeiro de 2006, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 12 de janeiro de 2006, e retificada na 
edição de 04 de maio do mesmo ano, que faz menção aos arts. acima reproduzidos: 

 Art. 4o Com base nas análises realizadas, a SRF, sem prejuízo de 
outros procedimentos a serem adotados no âmbito de sua competência, 
informará ao TSE qualquer infração tributária detectada, 
especialmente no que se refere a: 

… 

V - qualquer fato que dê causa a suspensão de imunidade tributária de 
partido político, na forma do arts. 9o e 14 do Código Tributário 
Nacional; 

… 

10. Observa-se que a imunidade busca resguardar o patrimônio da instituição, 
estabelecendo nítida separação do seu patrimônio e das outras entidades não-imunes ou pessoas 
físicas, não criando qualquer obstáculo à remuneração dos diretores pelas ditas entidades. 
Conclui-se, desta forma, que, atendidos os requisitos estabelecidos em lei e, em não havendo 
qualquer vedação expressa na legislação quanto à questão remuneratória, o partido político que 
remunera seus diretores continuará amparado pela imunidade tributária prevista na alínea “c”, 
do inciso VI, do art. 150 da Constituição Federal de 1988. Entretanto, a contraprestação do 
serviço tem que corresponder a valores que não vislumbrem a prática de distribuição disfarçada 
de lucro, sob pena de ser suspenso o benefício nos termos do § 1º do art. 14 do CTN. 

11. O Interessado menciona a Decisão nº 137, de 27 de outubro de 2000 - 10ª Região 
Fiscal, que traz a seguinte ementa, nesse mesmo sentido: 

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 

Ementa: REMUNERAÇÃO DE DIRETORES 

Por não ser vedada por lei, a remuneração atribuída aos diretores da 
entidade sindical não desfigura a imunidade tributária prevista no 
artigo 150, VI, da Constituição Federal, desde que atendidas as 
exigências estabelecidas no artigo 14 do CTN (Código Tributário 
Nacional), não estando a entidade sujeita ao Imposto sobre a Renda 
de Pessoa Jurídica.  
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Dispositivos Legais: Art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, de 
1988; art. 14 da Lei nº 5.172, de 1966 (CTN); art. 169 do Decreto nº 
3.000, de 1999 (RIR/1999) e PN nº 71, de 1973. 

 

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 

Ementa: REMUNERAÇÃO DE DIRETORES.  

A imunidade não exclui a entidade sindical da responsabilidade pelo 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte pela remuneração de 
diretores. (negritou-se) 

Dispositivos Legais: Art. 9º, § 1º da Lei nº 5.172, de 1966 (CTN) e art. 
169, § 1º do Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/1999) 

12. Por sua vez, o Decreto nº 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda 
(RIR/99), assim dispõe nos seus arts. 169, 170 e 172, citados pelo Interessado: 

Partidos Políticos e Entidades Sindicais dos Trabalhadores 

Art.169. Não estão sujeitos ao imposto os partidos políticos, inclusive 
suas fundações, e as entidades sindicais dos trabalhadores, sem fins 
lucrativos, desde que (CF, art. 150, inciso VI, alínea "c"): 

I- não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas, a título de lucro ou de participação no resultado; 

II- apliquem seus recursos integralmente no País, na manutenção de 
seus objetivos institucionais; 

III- mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

§1º O disposto neste artigo não exclui a atribuição, por lei, às 
entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelo imposto 
que lhes caiba reter na fonte e não as dispensa da prática de atos, 
previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações 
tributárias por terceiros (Lei nº 5.172, de 1966, art. 9º, §1º). (negritou-
se) 

§2º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade 
competente poderá suspender o benefício na forma prevista no art. 172 
(Lei nº 5.172, de 1966, art. 14, §1º). 

 

Instituições de Educação e de Assistência Social 

Art.170. Não estão sujeitas ao imposto as instituições de educação e as 
de assistência social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, inciso VI, alínea 
"c").  

… 
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§3º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este 
artigo estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 12, §2º): 

I- não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços 
prestados; 

… 

Art.172. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de 
observância de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade 
com o disposto neste artigo (Lei nº 9.430, de 1996, art. 32, e Lei nº 
9.532, de 1997, art. 14). 

§1º Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos 
federais de que trata a alínea "c" do inciso VI do art. 150 da 
Constituição não está observando requisito ou condição previstos no 
arts. 169 e 170, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na 
qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, 
indicando, inclusive, a data da ocorrência da infração (Lei nº 9.430, de 
1996, art. 32, §1º). 

… 

13. Verifica-se, preliminarmente, que o art. 170 se refere às instituições de educação e de 
assisntência social sem fins lucrativos, sendo que o artigo que trata dos partidos políticos é o 
art. 169. No tocante à retenção na fonte de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, de que 
tratam os arts. 620 a 625, 628, 639, 647, 649, 651 e 652 do Decreto nº 3.000, de 26 de março 
de 1999 (RIR/99), bem assim o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para que 
ocorra o fato gerador dos referenciados tributos, é imprescindível que haja pagamento (ou 
crédito) pelos serviços prestados. 

14. Com relação ao questionamento acerca de haver ou não diferenciação entre “não 
remunerar” e “não distribuir”, responde-se que há diferença. A remuneração é a contrapartida 
por um serviço prestado, e a distribuição se dá em função de lucro ou participação nos 
resultados. Cabe ressaltar que integra o conceito de remuneração todo o montante mensal 
percebido, nele computados, pelo valor bruto, todos os pagamentos ou créditos em caráter de 
remuneração pelos serviços efetivamente prestados à entidade, inclusive retribuições ou 
benefícios recebidos em decorrência do exercício do cargo ou função. Os salários indiretos, 
igualmente, incluem-se no conceito de remuneração, assim consideradas as despesas 
particulares dos administradores, diretores e gerentes. É o que está disposto no art. 358 do 
RIR/1999, em caráter exemplificativo:  

Art. 358. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei nº 8.383, de 
1991, art. 74): 

 … 

II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a 
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagas 
diretamente ou através da contratação de terceiros, tais como: 

a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização 
pelo beneficiário fora do estabelecimento da empresa; 
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b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados; 

c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à 
disposição ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, 
gerentes e seus assessores ou de terceiros; 

d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no 
inciso I. 

15. O comando no sentido do recolhimento dos tributos retidos sobre os rendimentos pagos, 
bem assim do cumprimento das obrigações acessórias daí decorrentes, estabelece não ser a 
imunidade excludente da atribuição, por lei, de condição de responsável pelos tributos que 
caiba a entidade reter na fonte e não a dispensa da prática de atos, previstos em lei, 
assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.  

16. Com relação à isenção da Cofins e à da Contribuição de PIS/Pasep, esclarece-se que a 
partir da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, cujos arts. 2º e 3º aplicam-se aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, o conceito de faturamento, para fins de 
determinação da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins devidos pelas pessoas jurídicas de 
direito privado, foi ampliado, passando a abranger a totalidade das receitas auferidas. Em face 
dessa alteração, mesmo as mencionadas receitas típicas das entidades sem fins lucrativos foram 
trazidas para o campo de incidência da Cofins, não surtindo, entretanto, efeitos com relação ao 
PIS/Pasep das entidades sem fins lucrativos, uma vez que estas permaneceram sujeitas a essa 
contribuição com base na folha de pagamento. 

17. Nesse contexto, foi editada a Medida Provisória nº 1.858-6, de 29 de junho de 1999 
(atualmente, MP nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), que neutralizou parcialmente a 
ampliação da base de cálculo determinada pela Lei nº 9.718, de 1998, ao conceder isenção da 
Cofins, mediante o inciso X, do art. 14, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º 
de fevereiro de 1999, às receitas relativas às atividades próprias das entidades relacionadas 
no art. 13 do mesmo diploma. Portanto, não há isenção total da Cofins, mas tão-somente das 
receitas das atividades próprias dessas instituições, conforme reproduz-se a seguir: 

 

Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base 
na folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes 
entidades: 

… 

 II- partidos políticos; 

… 

  

 Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de 
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas: 

… 

 X- relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 
13.  
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 §1º São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas 
referidas nos incisos I a IX do caput. (negritou-se) 

… 

18. A Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, por meio do § 2º, do 
art. 47, veio corroborar o que já se entendia por “receitas das atividades próprias”: 

Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente 
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou 
mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de 
associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, 
destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos 
sociais. (negritou-se) 

Conclusão  

19. De todo o exposto, conclui-se que: 

a) atendidos os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN e, em não havendo qualquer 
vedação expressa na legislação quanto à questão remuneratória, o partido político que 
remunera seus diretores continuará amparado pela imunidade tributária prevista no 
artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal de 1988. Entretanto, a contraprestação do 
serviço tem que corresponder a valores que não vislumbrem a prática de distribuição 
disfarçada de lucro, sob pena de ser suspenso o benefício nos termos do § 1º do referido 
artigo; 

b) não há isenção total da Cofins para os partidos políticos, mas tão-somente das receitas 
das atividades próprias dessas instituições. Consideram-se receitas derivadas das 
atividades próprias somente aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades 
ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou 
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 

c) no caso dos partidos políticos, a contribuição para o PIS/PASEP será determinada com 
base na folha de salários, à alíquota de um por cento, e não pelo faturamento, ainda que 
remunere seus dirigentes; 

d) remuneração e distribuição de lucros ou de participação nos resultados não se 
confundem. 

Ordem de Intimação  

Encaminhe-se o processo à XXXX, para ciência à Interessada e envio de cópia à Seção 
de Fiscalização. 

Desta solução de consulta não cabe recurso nem pedido de reconsideração. Cabe, 
entretanto, recurso de divergência à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), no prazo de 30 
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dias contados da ciência deste ato ou da publicação da solução que gerou a divergência, 
mediante prova de solução diversa relativa à mesma matéria e fundada em idêntica norma 
jurídica, sem efeito suspensivo. 

 

MIRZA MENDES REIS 
                      Chefe Disit 

                       Portaria SRRF01 nº 121, de 4/5/2007, 
                       publicada no DOU de 9/5/2007. 


