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“Sei 

Não é nossa culpa 

Nascemos já com uma bênção 

Mas isso não é desculpa 

Pela má distribuição 

Com tanta riqueza por aí, onde é que está 

Cadê sua fração 

Até quando esperar 

A plebe ajoelhar 

Esperando a ajuda do divino Deus.” 

(Até quando esperar - Plebe Rude) 



 

 

 

 

RESUMO 

  

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seus artigos 157, I e 158, I, pertencer aos Estados e 

Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem. Contudo, a interpretação desses artigos não é algo 

pacífico. Assim, visa este trabalho proporcionar reflexões acerca dos dispositivos supracitados, 

e mesmo apontar uma interpretação reputada como mais adequada. Nesse ínterim, investigam-

se as mais variadas nuances vislumbradas pelo autor do trabalho, mormente acerca das 

características da receita sob estudo, bem como a medida do pertencimento do tributo acima 

qualificado. Para tanto, adota-se a metodologia dedutiva, a partir da pesquisa exploratória e 

qualitativa da bibliografia doutrinária, de atos normativos e pronunciamentos judiciais e 

administrativos afetos ao tema. Em sede de resultados, entende, em contraste com o 

posicionamento da Administração Tributária Federal, pertencer aos Estados e Municípios 

também o IRRF incidente sobre o fornecimento de bens e prestação de serviços, visto que a 

CRFB é silente quanto ao regime jurídico dos destinatários, mas eloquente no tocante ao fim 

de conceder receita aos entes periféricos. Face a esta conclusão, surge a ADI nº 5.565 como 

meio bastante para por fim à controvérsia, com o provimento de todos os seus pedidos, e 

principalmente com o restabelecimento da IN RFB Nº 1.110/10. 

 

Palavras-chave: Autonomia. Federalismo. Receitas. Retenção. Rendimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

  

The Federal Constitution of 1988, in articles 157, I and 158, I, belonging to the States and 

Municipalities, the proceeds of the collection of income tax and the proceeds of any nature, 

their local authorities and the foundations that institute and maintain. However, an interpretation 

of these articles is not something like this. Thus, the visa is an important reflection work on the 

aforementioned devices, and the same is an interpretation considered as more adequate. In the 

meantime, investigate as more varied visions of the author of the work, more about the 

characteristics of the revenue under study, as well as the measure of the membership of the 

above qualified tax. For that, a deductive methodology is adopted, based on the exploratory and 

qualitative research of the doctrinal bibliography, of normative acts and of judicial and 

administrative pronouncements related to the subject. In the group, the company is in contact 

with the Federal Tax Administration, belonging to the States and Municipalities and also the 

IRRF in relation to the provision of services and provision of services, eloquent regarding the 

purpose of giving a revenue to peripheral entities. In light of this conclusion, ADI no. 5,565 

appears and, mainly, with the reinstatement of IN RFB Nº1,110 / 10.  

 

 

Keywords: Autonomy. Federalism. Revenue. Retention. Income. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho nasce da inquietação do autor em compreender a disparidade 

existente entre União, Estados e Municípios, no que se refere às suas receitas. Apesar da 

discriminação de competências e receitas estipulada na CRFB, a realidade demonstra que 

diversos entes subnacionais não conseguem atingir seus fins constitucionalmente previstos, 

figurando dentre as justificativas mais comuns a ausência de recursos. Alguns municípios, por 

exemplo, vivem de repasses dos outros entes federativos e tem sua economia dependente de 

valores recebidos a título de aposentadorias e pensões de seus habitantes; outrossim, alguns 

Estados tem observado o crescimento de sua dívida pública. Já a União demonstra interesse em 

centralizar boa parte de sua arrecadação através de uma série de mecanismos, tais como a 

instituição de contribuições e a desvinculação de receitas da União (DRU). 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, concedeu abrangência 

nacional aos efeitos suspensivos de uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região (TRF-4). Os processos suspensos são aqueles em que as decisões de mérito envolvem 

a interpretação do artigo 158, inciso, I da Constituição Federal (CRFB), cuja discussão gira em 

torno da distribuição das receitas arrecadadas a título de Imposto de Renda Retido na Fonte 

(IRRF), incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos municípios a pessoas físicas 

ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços. 

Ocorre que a despeito de o artigo 158, inciso I, da CF dispor no sentido de que 

pertence aos municípios a receita do IRRF pagos, a qualquer título, pela municipalidade, a 

administração tributária se posiciona de outra forma.  

De acordo com atos normativos da Coordenação Geral de Tributação (COSIT) e da 

Receita Federal do Brasil (RFB), Estados e Municípios somente podem se apropriar do IRRF 

pago a servidores e empregados públicos. Destarte, sustentam os órgãos acima a posição de 

que, nas demais hipóteses, o IRRF deve ser informado na Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais (DCTF) e, por conseguinte, deve ser recolhido à União. 

No STF, a União sustentou que, caso o TRF-4 adotasse uma interpretação contrária 

aos atos regulamentares expedidos pela administração tributária, o país teria 1.159 municípios 

– os 467 do Rio Grande do Sul, os 399 do Paraná e os 293 de Santa Catarina somados – a 

recolher a exação de uma forma, enquanto outras 4.411 cidades repassariam o IRRF de outra 

forma. Por isso, apontou a urgência em se conferir segurança jurídica ao tema, pois a 

interpretação do artigo 158, inciso I, da Constituição Federal atingiria todo o país. 
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Ademais, existem ações que discutem questões semelhantes, a exemplo das Ações 

Cíveis Originárias (ACO’s) nº 2866, 2970, 2930, 2854 e 2897, em que se questiona a aplicação 

do artigo 157, I da CRFB, bem como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5565, 

cujo parâmetro de controle são os artigos 1º, caput; 60, §4º, I; 157, I; e 158, I, todos da 

Constituição de 1988. 

Observa-se ainda o potencial efeito multiplicador dos processos envolvendo a 

temática, demonstrado pela existência de processos judiciais também na Justiça Federal de 

Minas Gerais e de Pernambuco. Soma-se a isso a divergência presente na esfera administrativa 

entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), além de se tratar de controvérsia atual que põe em risco a isonomia. 

Demonstrada a problemática em seus mais variados aspectos, propõe-se o estudo 

aqui desenvolvido a apontar soluções adequadas para a controvérsia, que apesar de ser objeto 

de debate pelos entes políticos, afeta a população brasileira de um modo geral. A relevância do 

tema, é imperioso explicar, jaz não apenas nos efeitos das decisões em si (que podem beneficiar 

os 5.770 municípios de nosso país), mas também porque não se pode falar em autonomia de um 

ente federado se este não dispõe de recursos para governar. 

Para tanto, divide-se o presente estudo da seguinte maneira: 1) autonomia financeira 

dos Estados e Municípios na federação brasileira; 2) análise do imposto de renda retido na fonte; 

e 3) a retenção pelos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Salienta-se, por fim, a adoção de metodologia dedutiva, com pesquisa exploratória 

e qualitativa da bibliografia doutrinária, de atos normativos e pronunciamentos judiciais e 

administrativos afetos ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

2 AUTONOMIA FINANCEIRA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS NA FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

Primeiramente, é elementar advertir o leitor acerca da inexistência de consenso na 

doutrina no tocante às classificações inerentes à ideia de federação. 

Assim, o fim deste capítulo é introduzir ao leitor conceitos básicos tomados no 

presente trabalho como balizas, sem o intuito de esgotar os questionamentos relacionados à 

temática. 

Nesta senda, os conceitos aqui explanados tomam por base os elementos trazidos 

na maior parte das obras, de forma semelhante à utilizada por Juraci Mourão Lopes Filho1 e 

Raul Machado Horta2. 

 

2.1 Elementos característicos de uma federação 

 

Entende-se por federação a associação institucional de Estados, que abrem mão de 

sua soberania, e dão lugar a um novo Estado – o Estado Federal, possuidor de uma carta 

normativa comum a todos os entes políticos (Constituição Federal), com a previsão inclusive 

da existência de tribunal com competência constitucional de última instância e a repartição de 

competências entre os entes federados. 

Trata-se a soberania de poder absoluto, inerente à autodeterminação, ou seja, poder 

sujeito apenas à vontade do povo, atributo da União apenas enquanto representante do todo 

(Estado Federal Brasileiro). 

Os Estados-membros e os Municípios, todavia, conservam suas autonomias 

prevendo o artigo 183 da CRFB dessa forma, embora desnecessariamente4, dado seu caráter 

basilar em nosso ordenamento. 

                                                 
1
 Cf. LOPES FILHO, Juraci Mourão. Competências federativas - Na Constituição e nos precedentes do STF. 

Salvador: Juspodivm, 2012, p. 36 e ss. 
2
 Cf. HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 2ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey. 1999, p. 504. 

3
 O artigo 18 da CRFB denota a assimetria do Estado Federal Brasileiro ao qualificar como autônomos não apenas 

os Estados-membros, mas também aos Municípios e à União. Nesse sentido, vide HORTA, Raul Machado. Direito 

Constitucional. 2ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey. 1999, p. 508. 
4
 A despeito dos questionamentos existentes acerca da “dispensabilidade” dos Municípios na configuração 

federativa presente em algumas obras (e.g. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 

22ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 620 e CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional 

Tributário. 28ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 185-186) e com fundamento na ausência de participação destes 

na formação da vontade nacional - eleição de senadores - ou fundados na inexistência de um poder judiciário 

municipal, reputa-se como mais adequado o entendimento de que tais entes são dotados de autonomia por opção 

política do legislador constituinte, e por conseguinte, integram, indiscutivelmente, a federação brasileira. 
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Pois bem, autonomía, palavra originada do dialeto grego, em sua literalidade, 

significa5: a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou vontade 

própria; soberania. 

Por sua vez, sustenta Hely Lopes Meirelles6, consistir a autonomia em garantias 

mínimas concedidas aos entes federativos, quais sejam: poder de auto-organização, poder de 

autogoverno, poder de autolegislação e poder de autoadministração. 

O poder de auto-organização refere-se à capacidade, com previsão no art. 29, caput, 

da CRFB do Município de elaborar sua própria lei orgânica. Aos Estados, de forma semelhante, 

é conferida a elaboração de suas próprias constituições7. Logicamente, em ambos os casos, 

devem ser respeitados os limites constitucionalmente impostos pela CRFB. 

Já o poder de autogoverno diz respeito à capacidade de os governados elegerem 

seus próprios representantes no âmbito local e regional – vereadores, prefeito e vice-prefeito; 

deputados estaduais e governadores. 

O poder de autolegislação compreende a prerrogativa de elaboração de leis sobre 

áreas que são reservadas à sua competência. 

A seu turno, poder de autoadministração abrange a organização dos serviços 

públicos, a ordenação do território8 e o exercício de administração própria naquilo que lhes é 

                                                 
5
 Cf. Dicionário Michaelis On-line. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/autonomia/. Acesso em: 26/09/2018. 
6
 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 94. Nota: 

O autor ainda elenca a autonomia financeira como uma das garantias constitucionais, tema a ser tratado no tópico 

seguinte. 
7
 Art. 25, CRFB: “Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma 

da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 5, de 1995) 

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.”. 
8
 Neste ponto jaz outra controvérsia, nos moldes do Art. 18, § 3º da CRFB: “Os Estados podem incorporar-se entre 

si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, 

mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 

complementar.”. De outra feita, dispõe o § 4º do mesmo artigo que “(...)a criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar 

Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após 

divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.”. Logo, cogita-se da 

existência de limites no tocante à ordenação do território, fato que pode ser observado pela inexistência de edição 

da respectiva lei reguladora e do estanque número de 5.570 municípios na atualidade, distribuídos pelos vinte e 

seis Estados-membros da federação.  
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de peculiar interesse ou de interesse regional, tratando-se, respectivamente, de Municípios e 

Estados-membros. 

É de bom alvitre dizer ainda ser a forma federativa marcada pela indissolubilidade, 

consubstanciada na inexistência de direito de secessão, presente a impossibilidade de 

insurgências em face do Estado Federal delimitado na CRFB, nos moldes do art. 60, §4º, I. 

Dada a importância dessa forma de organização, eventuais medidas com esse fim ensejam 

intervenções por parte de outro ente federado, com vistas a garantir a prevalência dos valores 

consagrados no texto maior. 

 

2.2 A autonomia financeira como garantia ao exercício das competências federativas 

 

A despeito das noções trazidas alhures, atinentes à autonomia federativa, cumpre 

informar a existência de enfoque na autonomia financeira, dada a sua relevância na efetivação 

das competências designadas a cada ente federado, bem como a imprescindibilidade de sua 

garantia para o exercício de uma real autonomia e para o atendimento das necessidades públicas. 

Hely Lopes Meirelles9 compreende por autonomia financeira a garantia 

constitucional relativa à decretação de tributos de sua competência e aplicação de rendas sem 

tutela ou dependência de qualquer Poder, prestando contas e publicando balancetes nos prazos 

fixados em lei. 

Aliomar Baleeiro10 ensina que a atividade financeira do Estado consiste na 

obtenção, criação, gestão e aplicação do dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação 

o Estado assumiu ou cometeu a outras pessoas de direito público.  

Semelhante é o entendimento de Regis Fernandes de Oliveira11, para quem a 

atividade financeira existe em três momentos distintos: obtenção, gestão e aplicação. 

O estudo aqui em desenvolvimento, pois, ocupa-se do primeiro momento da 

atividade financeira explanado alhures, posto se referirem os outros dois momentos à previsão 

orçamentária e à utilização das receitas. 

                                                 
9
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 113. 

10
 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Atualizada por Hugo de Brito Machado 

Segundo, 18ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 4. 
11

 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 71. 
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À vista disso, mister se faz esclarecer a origem das receitas dos entes federativos, 

quais sejam: o exercício de sua competência tributária privativa e a participação no produto da 

receita tributária de entidade de nível superior12. 

A este ponto, insta colacionar o pensamento de Luís Eduardo Schoueri13 ao afirmar 

que a autonomia federativa implica discriminação de rendas, o que não se confunde com 

discriminação de competências. 

Contudo, sem adentrar no mérito do apontamento de natureza predominantemente 

teórica realizado pelo professor supracitado, segue o presente trabalho com a análise da 

atividade financeira de forma mais próxima à realidade brasileira. 

Competência tributária é a prerrogativa constitucional de determinado ente 

federado relativa à instituição ou majoração de determinados tributos, marcada pelas seguintes 

características, segundo Paulo de Barros Carvalho14: indelegabilidade, irrenunciabilidade e 

incaducabilidade. 

Por sua vez, elucida Roque Antonio Carrazza15, ser a competência tributária a 

possibilidade de criação legislativa de tributos através da previsão de hipótese de incidência, 

sujeição ativa e passiva, base de cálculo e alíquotas.  

Veja-se ainda a contribuição de Aliomar Baleeiro16 ao tema: 

É somente atribuível em norma constitucional, originária e de eficácia 

imediata, razão pela qual seu exercício independe de manifestação de 

outro poder ou da edição de normas gerais. Essas apenas regulamentam 

conflitos possíveis na ordem dos fatos, marcando as diretrizes para a 

convivência harmoniosa entre as ordens jurídicas parciais. 

 

Nesse diapasão, compete aos Estados-membros, na forma dos arts. 145 e 155 da 

CRFB, a instituição dos seguintes tributos:  

                                                 
12

 Não se fala em hierarquia entre entes aqui, mas apenas se utiliza a presente pesquisa de termos, com vistas a 

privilegiar a didática, à semelhança dos usados por SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 

Positivo. 22ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 699, para constatar a realidade da discriminação por fontes, em 

que os Estados participam da arrecadação da União e os Municípios participam da arrecadação da União e dos 

Estados.  
13

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 266. 
14

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 221. 
15

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

2012, p. 567-569. 
16

 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 11ª Ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 588. 
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a) taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 

sua disposição;  

b) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;  

c) imposto sobre a propriedade de veículos automotores;  

d) imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior; e  

e) imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

Da mesma forma, compete às municipalidades, conforme arts. 145 e 156 da CRFB, 

a instituição dos seguintes tributos:  

a) taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte 

ou postos à sua disposição;  

b) contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;  

c) imposto sobre a propriedade territorial urbana;  

d) imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II 

(em que incide ICMS), definidos em lei complementar;  

e) imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e  

f) contribuição sobre a iluminação pública. 

Compete ainda aos Estados, o Distrito Federal e os Municípios a instituição de 

contribuição17, a ser cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime 

previdenciário de que trata o art. 40 da CRFB, cuja alíquota não será inferior à da contribuição 

dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 41, 19.12.2003) 

A competência tributária do Distrito Federal, insta comentar, é híbrida18, 

compreendendo os tributos estaduais e municipais acima citados. 

                                                 
17

 Consoante ditames do art. 149, §1º do Texto Fundamental. 
18

 Cf. Art. 32, § 1º da CRFB: “Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos 

Estados e Municípios.” c/c Art. 147, da CRFB: “Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais 

e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal 

cabem os impostos municipais.”; e Art. 155, da CRFB: “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: (...).”. 
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Todavia, urge diferenciar competência tributária de capacidade tributária. A 

competência, já definida anteriormente, é a aptidão para instituir ou criar tributo. Já a 

capacidade é mera perspectiva de figurar no pólo ativo da relação jurídico-tributária, exigindo 

o pagamento do tributo. É essa a lição de Regis Fernandes de Oliveira.19 

Destarte, justifica-se a relevância da distinção na transferibilidade inerente à 

capacidade, da qual a competência não é dotada. 

Parte da doutrina, representada aqui por Paulo de Barros Carvalho20, não vislumbra 

óbices ao exercício da capacidade tributária ativa também por pessoa jurídica de direito privado 

ou mesmo por pessoa física, observado, logicamente, o exercício de atividade caracterizada por 

exclusividade e por existência de real interesse público.  

Já no que tange à repartição de receitas, imperiosa é a denotação de que se tratam 

de normas financeiras, com disciplina nos arts. 157 a 162 da CRFB, sem prejuízo da aplicação 

de outros dispositivos desta Carta, graças a sua unidade interpretativa. 

Aliomar Baleeiro21, ao analisar as espécies de participação, classifica-as em:  

a) participação direta, por meio da arrecadação de tributo de alheia competência; 

b) participação direta no produto da arrecadação feita pelo ente estatal competente; 

e 

c)   participação em fundos.  

Os fundos financeiros sob análise dividem-se em fundos de destinação e fundos de 

participação22, são desprovidos de personalidade jurídica e personalidade judiciária23 e 

necessitam de autorização legal para a sua criação - independentemente de sua natureza -, 

consoante art. 167, IX da CRFB. 

                                                 
19

 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 142.  
20

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 296.  
21

 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 11ª Ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 588.  
22

 São definidos pelo art. 71 da lei 4.320/1964 como fundo especial “o produto de receitas especificadas que, por 

lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de 

aplicação.”. 
23

 Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p.317, embora se trate de corrente minoritária, estamos com o r. autor, ao discordar de nomes tais 

como CRETELLA JÚNIOR no que se refere à ausência de personalidade judiciária dos fundos. 



21 

 

 

 

A afetação das receitas normalmente se dá a determinadas causas ou necessidades 

públicas, a exemplo da saúde, educação, habitação, combate à pobreza, dentre outros. Contudo, 

conforme dito anteriormente, nem todos os fundos são caracterizados por esta vinculação.24 

As transferências realizadas entre os entes políticos trazidas neste ponto se dividem 

em compulsórias e facultativas (ou de adesão). Estas, decorrentes de leis infraconstitucionais 

ou convênios firmados entre os entes políticos da federação. Aquelas, em nível de legislação 

infraconstitucional, constituem mera regulamentação de imposições constitucionais, 

estabelecem condições e as viabilizam mediante a previsão de procedimentos adequados. 

Os principais fundos merecedores de tratativa pelo presente estudo são o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e o Fundo de Participação dos Estados (FPE).  

Nestes, o cálculo do quantum a ser distribuído e o respectivo controle do cálculo25 

e da distribuição são realizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).  

Uma vez distribuídos os recursos, cessa a competência do TCU, inaugurando-se a 

competência dos respectivos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios (onde houver). 

É de se mencionar ainda a atuação da Secretaria do Tesouro Nacional26 (STN), na 

condição de órgão central de administração financeira do Governo Federal, ao manter 

permanente relação com as prefeituras e com os governos estaduais. 

Uma de suas principais atribuições é a transferência obrigatória dos recursos da 

arrecadação dos impostos federais partilhados com estados e municípios. 

Além disso, a STN também é responsável pela transferência de outros recursos 

financeiros previstos em lei, com a participação de diversos órgãos da Administração Federal.  

As transferências voluntárias, por sua vez, são liberadas às prefeituras e governos 

estaduais pelos diversos ministérios, de acordo com sua conveniência, denominados órgãos 

setoriais no âmbito do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, que são 

                                                 
24

 OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010, p. 311-325.  
25

 Em sede de FPM, observa-se a distribuição dos recursos pelo número de habitantes, mediante dados fornecidos 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e com fulcro no Art. 161 da CRFB: “Art. 161. Cabe à 

lei complementar: 

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de 

rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e 

entre Municípios; 

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações 

previstas nos arts. 157, 158 e 159. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação 

a que alude o inciso II.” 
26

 Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sobre-prefeituras-e-governos-estaduais. Acesso em: 

02/10/2018. 
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responsáveis pelos respectivos convênios e contratos de repasse (este último por intermédio de 

instituições financeiras), cabendo ao órgão central transferir as suas cotas financeiras globais. 

A dinâmica da repartição em nossa federação, todavia, é complexa e ocorre com 

fulcro em nossa Carta Magna, conforme segue. 

O art. 153, §5º da CRFB determina o repasse obrigatório do produto da arrecadação 

de imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários (IOF) incidente sobre o ouro tido por lei como ativo financeiro, pertencendo ao 

município em que se realize a transação o montante de setenta por cento e trinta por cento para 

o respectivo Estado-membro em que se situa o município. 

Estabelece o art. 157 da CRFB o pertencimento aos Estados e Distrito Federal das 

seguintes receitas:  

a) a totalidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e 

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem; e  

b) vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no 

exercício da competência residual, atribuída a tal ente no art. 154, I da CRFB. 

Já o artigo 158 dispõe acerca das receitas pertencentes ao Municípios, a saber:  

a) a totalidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e 

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem;  

b) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

c) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Ademais, prevê o artigo 159 da CRFB a entrega de quarenta e nove por cento da 

arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto 

da União sobre produtos industrializados27, conforme segue:  

                                                 
27 Dez por cento da arrecadação do IPI, in casu, será distribuído proporcionalmente ao valor das respectivas 

exportações, consoante ditames do art. 159, II da CRFB.  
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 

Estados e do Distrito Federal;  

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 

Municípios;  

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo 

das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 

financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de 

desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos 

recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;  

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no 

primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;  

e) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no 

primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. 

Distribui-se ainda vinte e nove por cento da arrecadação da contribuição de 

intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, para os Estados e o Distrito 

Federal, distribuídos na forma da lei, ao financiamento de programas de infra-estrutura de 

transportes. 

Releva destacar neste momento os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 

101/2000, ao reputar como essência da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão 

e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação 

em seu art. 11, caput. E mais. O parágrafo único do mesmo artigo, veda transferências 

voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

Utilizando-se da soma dessas receitas distribuídas mediante uma justa repartição, 

com vistas à correção de desigualdades, devem os Estados e Municípios cumprir seus fins 

constitucionalmente previstos, entendidos não apenas como aqueles previstos no art. 3º da 

CRFB, mas de igual forma em atendimento, respectivamente, aos interesses regionais e locais.  

Os interesses sobreditos encontram ligação direta com as autonomias dos entes 

subnacionais, e por isso merecem juízo cuidadoso em sua compreensão, razão pela qual 

colaciona-se explanação de Hely Lopes Meirelles28: 

Interesse local não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da 

localidade; não é interesse único dos munícipes. Se se exigisse essa exclusividade, 

essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da Administração 

local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não 

há interesse municipal que não o seja reflexamente da União e do Estado-membro, 

                                                 
28 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 111.  
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como, também, não há interesse regional ou nacional que não ressoe nos Municípios, 

como partes integrantes da Federação Brasileira. O que define e caracteriza o 

“interesse local”, inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse 

do Município sobre o do Estado ou da União. 

 

Acrescenta Juraci Mourão Lopes Filho29, ao propor que para se enquadrar no 

conceito de interesse local, o assunto deve apresentar imediatidade e preponderância. 

A seu turno, possuem os Estados-membros competências marcadas pela exclusão30. 

Em outras palavras, aos Estados membros competem todas as matérias que não sejam 

titularizadas pelos outros entes, atuando sempre dentro do âmbito do interesse regional. 

Portanto, mostra-se razoável a conclusão, em apertada síntese, de que os entes 

políticos foram incumbidos de atuação em âmbitos distintos e complementares. 

A realidade, marcada pela diversidade de cada local, infelizmente, demonstra a 

patente insuficiência de recursos se considerados apenas os provenientes da competência 

tributária própria de cada ente, a reforçar a importância do repasse das receitas de tributos 

integrantes da competência de outros entes, com vistas à realização dos deveres previstos aos 

Estados e Municípios. 

Dito isto, e mediante uma análise por outro prisma fático-jurídico, observa-se que 

a realidade jaz na coopetição31 entre entes políticos, ideia de uma cooperação entre os entes 

políticos na promoção do bem estar de toda a sociedade aliada à competição (tratada por muitos 

com a utilização da expressão “guerra fiscal”) entre os mesmos entes políticos. 

A busca por receitas ocorre não apenas através de exonerações de tributos de sua 

competência a determinados setores produtivos por parte de um ente federado, a exemplo da 

competição de caráter predatório aludida no parágrafo anterior.  

Para tanto, os entes federados realizam consultas, requisitam pareceres, recorrem 

ao Poder Judiciário e buscam um sem número de outras soluções políticas com vistas à 

complementação de suas receitas.  

Expressão recente dessa busca é a ADPF 523, cujo objeto é a participação dos 

Estados-membros na arrecadação obtida pela União com a desvinculação de suas próprias 

receitas. 

                                                 
29 LOPES FILHO, Juraci Mourão. Competências Federativas - Na Constituição e nos precedentes do STF. 1ª 

Ed. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 106. 
30

 Vide nota de rodapé nº 7, em cujo texto transcreve-se o art. 25, §1º da CRFB. 
31

 Nesse sentido, veja-se: RUBINSTEIN, Flávio. A repartição de competências tributárias no Brasil sob a 

ótica da teoria normativa do federalismo fiscal. In Direito Tributário: política fiscal. Roberto França de 

Vasconcelos (coord.) - série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 191-246. 
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Outro exemplo, que é objeto central de análise do presente trabalho, é a retenção do 

imposto sobre a renda incidente na fonte e o direito à apropriação do mesmo, pelos Estados, 

Municípios e as autarquias e fundações instituídas e mantidas por aqueles entes, para fins de 

incorporação definitiva ao seu patrimônio, por ocasião dos pagamentos que estes efetuarem a 

pessoas físicas e jurídicas, decorrentes de contratos de fornecimento de bens e/ou prestação de 

serviços. 
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3 O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  

 

A retenção é técnica arrecadatória a qual o Imposto de Renda devido pelas pessoas 

físicas e jurídicas se sujeita.32  

A gênese do referido instituto no ordenamento jurídico pátrio é reputada por Renato 

Vilela Faria33 aos artigos 3º e 4º da Lei Eloy Chaves34 em que as empresas ferroviárias estavam 

obrigadas a descontar três por cento dos vencimentos de seus empregados. 

Sob a égide da Carta cidadã, todavia, mister se faz destacar a importância da Lei 

7.713/1988, do Decreto nº 3.000/1999, da adequada aplicação do CTN em meio à balbúrdia 

legislativa inerente ao tema, com suas posteriores alterações, e não se olvidando ainda a 

aplicação parcial de determinados diplomas recepcionados por nosso ordenamento. 

O texto do Decreto 3.000/1999, de forma semelhante a Lei Eloy Chaves, estabelece 

em seu artigo 717 ser a fonte responsável por reter o imposto em tela, salvo disposição em 

contrário.  

Além dessa previsão, deve-se mencionar também o artigo 7º da Lei 7.713/8835, sem 

prejuízo de demais ditames no mesmo sentido constantes de outros diplomas. 

                                                 
32 Outros tributos também se sujeitam a esta técnica, guardadas as peculiaridades próprias de cada um, não se 

tratando pois, de exclusividade do imposto sobre a renda. 
33 FARIA, Renato Vilela. Natureza jurídica da retenção na fonte do imposto sobre a renda. Dissertação 

(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 94. 
34 BRASIL, Decreto nº 4.682/1923. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-

1929/decreto-4682-24-janeiro-1923-538815-publicacaooriginal-90368-pl.html . Acesso em: 29/09/2018. Nota: 

este decreto é tido como a base do sistema previdenciário brasileiro, sendo precursor de diversas alterações 

posteriores que contribuíram para a configuração do atual sistema nacional. 
35

 Art. 7º Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo com o disposto no art. 25 

desta Lei: (Vide Lei nº 8.134, de 1990) (Vide Lei nº 8.383, de 1991) (Vide Lei nº 8.848, de 1994) (Vide Lei nº 

9.250, de 1995)  

I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas; (Vide Lei 

complementar nº 150, de 2015) 

II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à tributação exclusiva na fonte, 

pagos ou creditados por pessoas jurídicas. 

§ 1º O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou crédito e, se houver mais 

de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos 

rendimentos pagos ou creditados à pessoa física no mês, a qualquer título. 

Art. 8º Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, a 

pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital 

que não tenham sido tributados na fonte, no País. (Vide Lei nº 8.012, de 1990) (Vide Lei nº 8.134, de 190) (Vide 

Lei nº 8.383, de 1991) (Vide Lei nº 8.848, de 1994) (Vide Lei nº 9.250, de 1995) 

§ 1º O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como 

tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres 

públicos. 

§ 2º O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês 

subseqüente ao da percepção dos rendimentos. 
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Por fonte, na moldura prevista no parágrafo anterior, compreende-se quem 

disponibiliza ao contribuinte a riqueza a ser tributada. 

A retenção, porém, não se dá sempre por intermédio direto da fonte36. Esta pode 

repassar o encargo de reter os tributos devidos a outrem, denominado agente de retenção (pessoa 

diversa daquela que realiza a disponibilização e que atua de forma meramente administrativa, 

não possuindo, a rigor, o dever de reter o imposto, senão em razão de convenção realizada entre 

agente e fonte). 

É importante também dizer que não recai o instituto sobre toda e qualquer 

transferência de numerários, devendo-se observar a caracterização de todos os elementos 

componentes do antecedente normativo. 

Diante do exposto, alguns pontos merecem uma análise mais detida. São eles: o 

conflito entre a retenção e os princípios constitucionais informadores do imposto sobre a renda, 

o IRRF como antecipação do devido ou tributação definitiva/exclusiva, a responsabilidade da 

fonte pagadora e do contribuinte, e, por fim, a alteração do regime de caixa para o de 

competência como verdadeira alteração da base de cálculo do IR. 

 

3.1 Conflitos entre a retenção e os princípios informadores do imposto sobre a renda 

 

A Constituição Federal, ao dispor acerca do imposto de renda prevê a obediência 

deste a três critérios, a saber: generalidade, universalidade e progressividade37. 

Por generalidade, entende-se que o tributo incide sobre todas as pessoas que aufiram 

renda. 

Já por universalidade compreende-se a incidência do imposto sobre a totalidade das 

rendas auferidas, independente da denominação da receita ou dos rendimentos, localização, 

condição jurídica ou nacionalidade da fonte, bem como forma de percepção.38 

                                                 
36

 É de bom alvitre citar aqui, em se tratando de rendimentos pagos por pessoa física a pessoa física, o dever de 

antecipação mensal do imposto pelo destinatário da renda, possibilitada mediante a utilização do carnê-leão e, 

configurando-se como base de cálculo, seu rendimento bruto, nos moldes do artigo 3º da Lei 7.713/1988. Para o 

trabalho ora em curso importa, porém, a dinâmica inerente aos rendimentos pagos por pessoa jurídica, uma vez se 

tratarem os Estados-membros e Municípios de pessoas jurídicas de direito público interno. 
37 Preleciona o art. 153, § 2º, inciso I da CRFB, ser o imposto de renda “informado pelos critérios da generalidade, 

da universalidade e da progressividade, na forma da lei;” 
38 Assim dispõe o art. 43, §1º do CTN, incluído pela LC 104/2001. 
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Progressividade, por sua vez, consoante síntese de Leandro Paulsen39: “constitui 

técnica de agravamento do ônus tributário [aumento da alíquota] conforme aumenta a base de 

cálculo.”. 

A tributação da renda, logicamente, não obedece apenas a estes princípios40, e deve 

ocorrer apenas quando da manifestação de riqueza além do mínimo existencial e em 

consonância com os demais ditames legais. 

Assim, como expressão da justiça, depreende-se o dever de cada cidadão contribuir 

na medida de sua capacidade. Esta, então denominada capacidade contributiva, é um dos lastros 

de nosso sistema tributário, positivada no art. 145, §1º da CRFB, in verbis: 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 

a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte. 

 

Nessa toada, cumpre demonstrar o que se entende por renda tributável, bem como 

quais rendimentos estão sujeitos à retenção na fonte.  

Apesar de praticamente extinta a sistemática de cedularização41 em nosso 

ordenamento, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR) destina tratamento diferenciado a 

rendimentos, conforme adiante demonstrado, à semelhança da classificação estampada no Livro 

III do decreto supramencionado, que trata de tributação na fonte (título I) e sobre operações 

financeiras (título II).  

O primeiro título (tributação na fonte) divide-se em:  

a) rendimentos sujeitos à tabela progressiva; 

b) rendimentos de pessoas jurídicas sujeitos a alíquotas específicas; 

c) rendimentos de participações societárias; 

d) rendimentos diversos; e  

e) rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior. 

Já o segundo título (tributação das operações financeiras) divide-se em: 

a) mercado de renda fixa; 

b) mercado de renda variável; e 

                                                 
39 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 74. 
40 O imposto deve obediência ainda a outras limitações constitucionais, a exemplo da legalidade estrita (art. 150, 

I), irretroatividade (art. 150, III, a) e anterioridade (apenas do exercício - art. 150, III, b, não estando sujeita à 

anterioridade nonagesimal - art. 150, §1º). 
41

 Lei 7.713/1988, art. 4º: “Fica suprimida a classificação por cédulas dos rendimentos e ganhos de capital 

percebidos pelas pessoas físicas.” 
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c) da tributação das operações financeiras realizadas por residentes ou 

domiciliados no exterior. 

A natureza e origem dos rendimentos, porquanto diversas, leva o legislador a 

enquadrá-los em sistemáticas diferentes, quais sejam: antecipação do devido e tributação 

definitiva ou exclusiva. 

Segue então o presente estudo com o fito de refletir a essência da exação sob análise. 

Pois bem, apesar de a CRFB prever todos os elementos imprescindíveis à tributação 

da renda, para a compreensão da hipótese de incidência do imposto, insta observar os ditames 

do CTN, mormente no que concerne às teorias adotadas na conceituação de renda, litteris: 

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. 

Salutar é a colocação de Hugo de Brito Machado Segundo, fundado nos 

ensinamentos de Humberto Ávila42, ao dizer que a Constituição utiliza renda, patrimônio, 

faturamento e receita para designar parcelas inconfundíveis da realidade, no âmbito de regras 

de competência também diversas.  

Após outras lições, o autor entende43 que “o imposto não incide sobre a receita, mas 

sobre a renda, vale dizer, as receitas depois de subtraídas dos custos e das despesas.”, em 

determinado intervalo de tempo necessário para se aferir a alteração patrimonial. 

Já Paulo de Barros Carvalho44 assim disserta:  

“Acerca do conceito de “renda”, três são as correntes doutrinárias predominantes: a) 

‘teoria da fonte’, para a qual ‘renda’ é o produto de uma fonte estável, susceptível de 

preservar sua reprodução periódica, exigindo que haja riqueza nova (produto) 

derivada de fonte produtiva durável, devendo esta subsistir ao ato de produção; b) 

‘teoria legalista’, que considera ‘renda’ um conceito normativo, a ser estipulado pela 

lei: renda é aquilo que a lei estabelecer que é; e c) ‘teoria do acréscimo patrimonial’, 

onde ‘renda’ é todo ingresso líquido, em bens materiais, imateriais ou serviços 

avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório ou acidental, de caráter oneroso ou 

gratuito, que importe um incremento líquido do patrimônio de determinado indivíduo, 

em certo período de tempo. Prevalece, no direito brasileiro, a terceira das teorias 

referidas, segundo a qual o que interessa é o aumento do patrimônio líquido, sendo 

considerado como lucro tributável exatamente o acréscimo líquido verificado no 

patrimônio da empresa, durante período determinado, independentemente da origem 

                                                 
42 ÁVILA, Humberto. Conceito de renda e compensação de prejuízos. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 33. apud 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 270. 
43

 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 

275. 
44

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008. p. 599. 
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das diferentes parcelas. É o que se depreende do art. 43 do Código Tributário 

Nacional. (...)Nessa linha de raciocínio, a hipótese de incidência da norma de 

tributação da ‘renda’ consiste na aquisição de aumento patrimonial, verificável pela 

variação de entradas e saídas num determinado lapso de tempo. É imprescindível, para 

a verificação de incrementos patrimoniais, a fixação de intervalo temporal para a sua 

identificação”. 

Ante ao exposto até o momento, é fácil concluir pela necessidade de aparelhamento 

da Administração Tributária, que apesar de agir de forma vinculada, deve obediência, em igual 

medida, à pessoalidade ínsita à exação in casu. 

Em contrapartida, o que se observa é a robusta disparidade entre o poder de 

fiscalização da Administração Tributária e a realidade social, por vezes remediada pelas 

garantias asseguradas aos contribuintes tais como o devido processo legal, inafastabilidade da 

jurisdição, segurança jurídica e diversos outros princípios aptos a conferir justiça à tributação, 

assim limitando ou evitando arbítrios e abusos estatais. 

Com vistas a minorar a discrepância narrada alhures, aparece a praticidade como a 

panaceia, ou seja, como o remédio-herói perfeito - do ponto de vista da Administração 

Tributária - para sanar tal problemática. 

O princípio da praticidade ou praticabilidade, pois, apesar da inexistência de 

previsão nestes exatos termos morfológicos, encontra guarida em diversos dispositivos 

constitucionais, máxime na simplificação e no tratamento diferenciado e favorecido destinado 

às microempresas e empresas de pequeno porte, bem como na utilização do instituto da 

substituição tributária, dentre outros casos. 

Regina Helena Costa45, sobre o tema, assenta: 

(...) as leis tributárias devem ser exequíveis, propiciando o atingimento dos fins de 

interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado cumprimento de seus 

comandos pelos administrados, de maneira simples e eficiente, bem como a devida 

arrecadação dos tributos. 

Negar a aplicação e a magnitude de tal princípio significa ir de encontro à própria 

essência da atividade estatal, na forma prevista na Carta Maior, posto que age o Estado no 

campo da possibilidade, do real, também marcado pela complexidade das relações sociais.46 

Por conseguinte, a tributação na fonte se caracteriza pela transferência de 

determinados ônus, com o intuito de conferir eficiência à dinâmica tributante.  

                                                 
45 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça Tributária - Exequibilidade de Lei Tributária e Direitos 

do Contribuinte. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 93. 
46 Nesse sentido, vide: COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

96. 
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Em vez de fiscalizar uma infinidade de contribuintes, o Estado concentra as 

obrigações, na pessoa da fonte pagadora de rendimentos, de reter e recolher o imposto de renda, 

no quantum correspondente ao que incide sobre o rendimento destinado por aquela a seus 

funcionários, por exemplo, a título de contraprestação. Todavia, abre-se aqui um parêntese. 

A doutrina em geral percebe renda como o acréscimo patrimonial produto do capital 

ou do trabalho, demonstrado aqui nas palavras de Roberto Quiroga Mosquera47 de que “renda 

é algo derivado do produto do trabalho, como resultado de uma atividade laboral por meio da 

qual o homem recebe uma contraprestação que se qualifica como ‘rendimentos’”. 

Além da perspectiva supramencionada, merece nota o fato de o fornecimento de 

bens e a prestação de serviços serem tributados48 apenas em benefício do fisco federal, ainda 

que seja uma contratação por pessoas do âmbito estadual ou municipal, fato que acaba por se 

revelar uma contradição. 

Não se deve concordar à primeira vista com os prismas aqui postos. As razões para 

tanto serão expostas mais a frente, em capítulo posterior, cujo teor explora opiniões divergentes 

em relação à perspectiva do fisco federal. 

Ao seguir no estudo do fenômeno da retenção, afirma-se ser possível concluir, após 

lançado um simples olhar49, e sem maiores dificuldades, consistir a retenção essencialmente na 

incidência sobre aquisição (ou presunção) de disponibilidade econômica ou jurídica de renda 

                                                 
47 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza - o imposto e o conceito 

constitucional. São Paulo: Dialética, 1996, p. 53/57 apud FARIA, Renato Vilela. Natureza jurídica da retenção na 

fonte do imposto sobre a renda. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2012, p.65. 
48 Insta anotar aqui o dispositivo referente a pagamentos efetuados por órgãos públicos federais, qual seja, o Art. 

653. do Decreto 3.000/1999: “Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração 

pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência 

do imposto, na fonte, na forma deste artigo, sem prejuízo da retenção relativa às contribuições previstas no art. 64 

da Lei nº 9.430, de 1996. 

§ 1º O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota de quinze por cento sobre 

o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 223, aplicável à espécie de 

receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado (Lei nº 9.430, de 1996, art. 64, § 5º). 

§ 2º A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento (Lei nº 9.430, de 1996, art. 64, § 

1º). 

§ 3º O valor do imposto retido será considerado como antecipação do que for devido pela pessoa jurídica (Lei nº 

9.430, de 1996, art. 64, § 3º). 

§ 4º O valor retido correspondente ao imposto de renda somente poderá ser compensado com o que for devido em 

relação a esse imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 64, § 4º). 

§ 5º A retenção efetuada na forma deste artigo dispensa, em relação à importância paga, as demais incidências na 

fonte previstas neste Livro. 

§ 6º Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitos ao desconto do 

imposto de que trata este artigo.” 
49 O olhar aqui mencionado se limitou a uma pesquisa sucinta das hipóteses elencadas no Decreto 3.000/1999 - 

Regulamento do Imposto de Renda. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm. 

Acesso em: 05/10/2018. 
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ou de proventos de qualquer natureza, possibilitada mediante cinco condutas: pagamento, 

crédito, emprego, entrega ou remessa.50 

Releva destacar, em tempo, ser o fato gerador do IR complexo, posto ser a base de 

cálculo composta pela variação patrimonial ocorrida mediante um conjunto de operações, 

apurados até a data 31 (trinta e um) de dezembro ou ao fim de cada trimestre, conforme 

modalidade de apuração da pessoa jurídica tributada51. Essa é a regra. 

As exceções residem no IRRF - nas modalidades tributação definitiva do ganho de 

capital e retenção exclusiva na fonte - ao apresentarem fatos geradores simples e instantâneos.52 

Para Paulo Ayres Barreto53, tal regime de segregação de rendas é inconstitucional, 

na medida em que inexiste compatibilidade com os princípios da generalidade e da 

progressividade, somando-se a isso ainda o fato de ser vedada a segregação da renda para 

tributação mediante aplicação de outros critérios que não os estampados no Texto Maior. 

Em que pese a existência de entendimentos contrários, a exemplo do pensamento 

esposado por Renato Vilela Faria54, constata-se que o imposto sobre a renda retido na fonte não 

atende à completude da moldura normativa comum ao imposto de renda. Esta afirmação é 

realizada com fulcro na mitigação ou inaplicabilidade de diversos dispositivos constitucionais 

informadores do imposto sobre à renda e proventos de qualquer natureza, bem como na 

configuração de hipóteses de incidências diversas, o que implica também em bases de cálculo 

diversas, dentre outros aspectos. 

 

3.2 IRF: antecipação do devido e tributação definitiva ou exclusiva 

 

O legislador ordinário, conforme aduzido no tópico anterior, estabeleceu duas 

dinâmicas diversas no tocante ao IRRF. Uma em que os recolhimentos figuram como 

                                                 
50

 Algumas dessas condutas são marcadas pela internacionalização de rendimentos, o que não é o aspecto principal 

da análise ora em desenvolvimento, em que se materializa a extraterritorialidade. Nesse ponto, deve-se considerar 

o disposto no art. 43, §2º do CTN: “§ 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.”. 
51

 A apuração no caso de IRPJ pode se dar ainda de forma mensal e presumida ou anualmente, com antecipações. 
52

 Nesse sentido, vide GOUVÊA, Marcus de Freitas. In Tributos em espécie. 4ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2017, 

p. 372. 
53

 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Imposto sobre a renda e preços de transferência. São Paulo: Dialética, 2001, 

p. 62 apud FARIA, Renato Vilela. Natureza jurídica da retenção na fonte do imposto sobre a renda. 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 106. 
54 FARIA, Renato Vilela. Natureza jurídica da retenção na fonte do imposto sobre a renda. Dissertação 

(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 86. 
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pagamentos antecipados do imposto e outra cujo recolhimento é, de fato, causa extintiva da 

obrigação tributária em sua totalidade. 

A antecipação do devido, então, traduz-se na retenção e no recolhimento do imposto 

em bases correntes5556, modalidade também conhecida como pay as you earn (PAYE), ou seja, 

dar-se-á sempre que houver disponibilização do rendimento a título de contraprestação pela 

fonte, em que esta se desobriga civilmente em relação ao beneficiário da renda - o contribuinte. 

Trata-se, cumpre notar, de duas obrigações distintas. A fonte, em geral, nutre 

relações diferentes, em sua natureza, com o beneficiário da renda e com o ente proprietário do 

produto da arrecadação. A primeira é de natureza civil; já a segunda, jurídico-tributária. 

A sistemática de pagamento antecipado pressupõe ainda a utilização de uma 

ferramenta de ajuste57, com o objetivo de aproximar o tributo da real medida da alteração 

patrimonial, uma vez que pode haver imposto a complementar ou a restituir, bem como permite 

eventuais deduções a que o contribuinte faz jus (normalmente ligadas a saúde ou educação e 

inclusos gastos com dependentes). 

Já a tributação definitiva ou exclusiva ocorre em determinadas hipóteses, a exemplo 

da tributação incidente sobre o 13º salário58, sobre os rendimentos de aplicação financeira de 

renda fixa, valores pagos a pessoa não identificada, prêmios de loteria e rendimentos pagos 

acumuladamente. Ou seja, a incidência normalmente é atrelada aos ganhos de capital e às 

disponibilizações de rendimentos, quando marcadas pela internacionalização59 ou recebidas de 

forma extemporânea e acumulada. 

                                                 
55  Art. 2º da Lei 7.713/88: “O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que 

os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm . Acesso em: 12/10/2018. 
56

  Decreto nº 3.000/1999, art. 620, § 1§: “O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos 

efetivamente recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único do art. 38 (Lei nº 9.250, de 1995, 

art. 3º, parágrafo único). 

§ 2º O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais de um pagamento, a qualquer 

título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa 

física, ressalvado o disposto no art. 718, § 1º, compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio mês (Lei 

nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º, e Lei nº 8.134, de 1990, art. 3º).”. 
57 Art. 620, § 3º do Decreto 3.000/1999: “O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será 

considerado redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638 (Lei nº 9.250, de 

1995, art. 12, inciso V).” 
58

 Art.638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7º, inciso VIII) estão sujeitos à 

incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva (art. 620), observadas as seguintes normas (Lei nº 

7.713, de 1988, art. 26, e Lei nº 8.134, de 1990, art. 16): 
(...) 

III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais rendimentos do beneficiário; 
59

 Nesse sentido, vide a nota de rodapé nº 50. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm#art638
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Nesse jaez, escreve Marcus de Freitas Gouvêa60: 

Ainda há resquícios do imposto cedular, no IR brasileiro. Algumas espécies de renda 

estão sujeitas a tributação exclusiva na fonte, como o 13º salário ou o rendimento de 

aplicações em fundos de renda fixa, ou a tributação definitiva (sem retenção, como o 

pagamento realizado pelo próprio contribuinte), como no caso de ganho de capital. 

Mencione-se, ainda, que algumas formas de incidência sobre aplicações financeiras 

de renda variável permitem a compensação de perdas apenas com ganhos da mesma 

natureza. 

As exceções não invalidam, contudo, a regra geral da universalidade do imposto de 

renda no Brasil. 

Nessa dinâmica, o quantum objeto de tributação é informado na declaração de 

rendimentos, sem, todavia, integrar a base de cálculo tributada. 

 

3.3 A responsabilidade da fonte pagadora e do contribuinte 

 

Haja vista a atribuição à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis do 

dever de retenção e recolhimento do IR, conforme positivada no artigo 45, Parágrafo Único do 

CTN, investiga-se aqui as implicações da transferência de tais ônus. 

Para tanto, surge como indispensável a análise do instituto da responsabilidade 

tributária, bem como a análise do Parecer Normativo nº 01/2002-COSIT e do Decreto nº 

3.000/1999. 

Os ônus de cada sujeito, porquanto previstos em inúmeros dispositivos legais, está 

posto de forma clara no CTN - norma dotada de status de lei complementar e com abrangência 

nacional -, como segue: 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição expressa de lei. 

Assim, contribuinte é o titular da disponibilização61 econômica ou jurídica de renda, 

por força do artigo 43 do mesmo diploma. Infere-se também, agora do parágrafo único do artigo 

45, a qualificação da fonte como substituto do contribuinte no que toca ao recolhimento de 

tributo cuja retenção esteja obrigada a realizar. 

                                                 
60 GOUVÊA, Marcus de Freitas. In Tributos em espécie. 4ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 371. 
61 A disponibilização é entendida como a transferência de titularidade dos numerários, ou seja, quando os valores 

deixam de ser, de fato, pertencentes à fonte, e passam a integrar o patrimônio da pessoa que se enquadra 

consequentemente como contribuinte. 
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Complementar à qualificação acima dita é a mens legis do artigo 128 do Código, 

que permite uma melhor compreensão da medida da responsabilidade: seja extintiva de 

obrigação do contribuinte, seja supletivamente (subsidiária). 

A dicotomia inerente à retenção e que permeia boa parte deste estudo, mostra-se 

mais uma vez relevante.  

No caso de retenção exclusiva na fonte, o dever da fonte surge contemporaneamente 

ao nascimento da obrigação tributária, excluindo-se a responsabilidade do contribuinte, embora 

seja este quem arca economicamente com o ônus do imposto. 

Ao se tratar de antecipação, porém, acomete-se a apuração definitiva ao 

contribuinte, no momento adequado para tal feito. 

Diante do exposto até agora, não é demais reforçar que o antecedente normativo 

apenas se perfectibiliza quando presentes os critérios material, espacial e temporal do tributo 

em voga. 

Com efeito, não há que se falar em responsabilidade se não houve ainda o 

nascimento da obrigação. 

Logo, o critério temporal se encontra indissociável da sujeição passiva. 

Destarte, passa-se a análise de determinados casos62. 

Se não houver retenção ou recolhimento do imposto, bem como recolhimento 

extemporâneo (sem os acréscimo devidos), serão exigidos da fonte pagadora o imposto, os juros 

de mora e a multa de ofício.  

Todavia, a irregularidade supramencionada precisa ser verificada até a data definida 

para a entrega da declaração de ajuste, caso se trate de contribuinte pessoa física, ou antes da 

data prevista para encerramento do período de apuração, no caso de contribuinte pessoa 

jurídica, para que se impute o recolhimento à fonte. 

                                                 
62 O desenrolar das hipóteses ora explanadas refletem o posicionamento do fisco federal, máxime no Parecer 

Normativo-COSIT RFB Nº 01/2002. Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=30876&visao=anotado. Acesso em: 

21/10/2018. 
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Quando constatada a ausência de retenção após as datas pré-estabelecidas para a 

apuração ou ajuste, exige-se da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora. Havendo 

inércia do contribuinte neste caso, ou seja, se o contribuinte não oferecer seus rendimentos à 

tributação, cobrar-lhe-á o fisco o imposto, os juros de mora e a multa de ofício. 

As possibilidades trazidas acima encontram fundamento no artigo 9º da Lei nº 

10.426, de 24 de abril de 2002: 

Art. 9º Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei nº 9.430, 

de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, 

no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, 

sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades 

administrativas ou criminais cabíveis. 

Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade 

ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que 

for recolhida após o prazo fixado." 

 

O artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda também se mostra afeto à 

temática: 

Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, 

calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 44): 

I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, 

pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa 

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do 

inciso seguinte; 

II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido 

nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 1964, independentemente de outras 

penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 

Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei nº 9.430, de 

1996, art. 44, § 1º): 

I - juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago; 

II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo 

previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora; 

(...). 

Já na hipótese em que o imposto foi retido e não recolhido, há o enquadramento no 

crime de apropriação indébita63, com a caracterização da fonte como depositária infiel64 de valor 

pertencente à Fazenda Pública. Aqui, contudo, remanesce a obrigação do contribuinte de 

submeter seus rendimentos à tributação, sendo-lhe possibilitada a compensação65 do montante 

objeto de retenção. 

                                                 
63

 Artigo 11 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964. 
64

 Conforme Lei nº 8.866, de 11 de 1994. 
65

 Decreto 3.000/1999, art. 87, § 2º “O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de 

rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos 

rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7º, §§ 1º e 2º, e 8º, § 1º (Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 

55).”. 
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Impende, por fim, denotar a existência de obrigações acessórias66, traduzidas no 

dever de informação, a exemplo da entrega de declarações67 ao fisco e comprovação da retenção 

e do recolhimento pela fonte junto ao contribuinte, realizadas não apenas no claro interesse da 

administração tributária, mas também no interesse direto do contribuinte do imposto, cujo 

patrimônio é afetado. 

 

3.4 A alteração do regime de caixa para o de competência como verdadeira alteração da 

base de cálculo do IR 

 

Os regimes de caixa e competência podem ser definidos, simplificadamente, como 

a utilização de momentos distintos para a incidência do imposto, com aplicação de normas 

diferentes68. 

Em outras palavras, trata-se aqui de discussão acerca de que norma seria aplicável 

à tributação de rendimentos recebidos extemporaneamente, uma vez estabelecidos diferentes 

critérios temporais. 

Victor Borges Polizelli69, ao discorrer sobre o regime de competência, entende que 

“o reconhecimento das receitas deve-se guiar pela verificação da ocorrência dos fatos 

necessários para fazer nascer o direito ao seu recebimento.”. 

Segue o supracitado autor, em sua dissertação, na análise do regime de caixa, como 

se vê: 

Quanto ao regime de caixa, considera-se como receita de um determinado período os 

rendimentos colocados à disposição do contribuinte em condições de serem por ele 

recebidos à sua vontade. 

Essa alteração é fruto do art. 12-A da lei 7.713/1988, com redação dada pela Lei 

13.149/2015, in verbis: 

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do 

imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a 

                                                 
66

 Nesse sentido, ressalta-se o disposto no Art. 881. do RIR: “O Poder Executivo estabelecerá as condições de 

dispensa de apresentação da prova de quitação do imposto, na habilitação em licitações para compras, obras e 

serviços no âmbito da Administração Federal, Estadual ou Municipal (Decreto-Lei nº 1.715, de 1979, art. 3º).”. 
67 Como declarações necessárias, ausente o interesse em exauri-las, citam-se aqui a DCTF, DIRF e a DIRPF, 

reguladas pela IN RFB Nº 1.599/2015 e IN RFB Nº 1377/2018. 
68 MONTOVANI, Jair Cortez. Federalismo e tributação: análise do imposto de renda retido na fonte pelos 

Estados sob a perspectiva da repartição de receitas tributárias. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) - 

Universidade Federal do Espírito Santo. p. . Vitória, 2016. 
69

 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda e sua aplicação no imposto de renda de 

pessoas jurídicas. Mestrado em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 

115. 
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anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na 

fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos 

recebidos no mês. 

§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou 

pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos 

rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da 

multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos 

valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do 

recebimento ou crédito. (grifos do autor) 

 

O Supremo Tribunal Federal70 inclusive já manifestou seu entendimento, 

consagrado no RE 614.406/RS, acerca do dispositivo em comento, estabelecendo que o artigo 

em tela aplica-se ao caso específico dos rendimentos recebidos de forma acumulada, com a 

determinação da alíquota a partir de valores que deveriam ter sido recebidos em cada exercício. 

A interpretação colocada acima, impõe assim uma sorte de incidências protraídas 

no tempo que pode levar a prejuízo do ente federado titular do produto da arrecadação. Explica-

se.  

O montante pertencente ao destinatário da renda será recebido de uma só vez, 

embora seja considerado para fins de incidência o recebimento de forma “parcelada”, com a 

aplicação das alíquotas vigentes em cada exercício, podendo se enquadrar inclusive em 

isenções, e assim, não ensejando qualquer retenção. 

A alteração de regime, portanto, pode ser vista como verdadeira alteração da base 

de cálculo. Não é essa, porém, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça71, ao 

entender se tratar de mera alteração na forma de cálculo.  

Jair Cortez Montovani72, por sua vez, após larga reflexão, aponta vício de 

inconstitucionalidade na alteração de regime, caso esta seja encarada como alteração da base 

de cálculo, em virtude de exigências constitucionais.  

Tal alteração, encarada por essa perspectiva, requer lei específica e de caráter 

complementar73, o que não foi observado. 

 

                                                 
70

 “A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, 

individualmente, os exercícios envolvidos.” (STF, Tribunal Pleno, RE  614.406/RS, p. 01, DJe de 27/11/2014). 

Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=283074056&ext=.pdf. Acesso em: 

19/10/2018. 
71

 Vide REsp 1118429/SP. 
72

 MONTOVANI, Jair Cortez. Federalismo e Tributação: análise do imposto de renda retido na fonte pelos 

Estados sob a perspectiva da repartição de receitas tributárias. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) - 

Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2016, p. 75. 
73 Dentre os dispositivos utilizados para defender tal apontamento estão os artigos 146, III, a, e 150, §6°, ambos 

da CRFB. 
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4 A RETENÇÃO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

O enquadramento aqui proposto, porquanto relativo a pessoas jurídicas de direito 

público interno, requer atenção a certas filigranas.  

Apesar da incidência de determinadas normas referentes à retenção, editadas por 

legislador infraconstitucional e conforme analisadas no capítulo anterior, inafastável é o viés 

financeiro das normas constitucionais postas nos incisos I dos artigos 157 e 158 da CRFB. 

Portanto, o presente capítulo, sem qualquer intenção de esgotar o assunto, tem a 

finalidade de esmiuçar os pontos mais relevantes constantes de embates jurisprudenciais e 

administrativos relacionados aos dispositivos acima destacados. 

 

4.1 A titularidade do produto da arrecadação e o enquadramento em antecipação do 

devido ou tributação exclusiva 

 

Inicialmente, reforça-se a ideia de que o cerne da questão não se resume 

simplesmente a um relacionamento entre fisco e contribuinte, devendo-se valorizar as 

disposições constantes em nosso ordenamento da forma devida. 

Assim, torna-se imperioso partir do Texto Fundamental, norma máxima do 

ordenamento jurídico nacional e, portanto, de onde emana a validade das demais normas do 

ordenamento. 

Antes, porém, de se refletir acerca do conteúdo dos ditames vigentes, é importante 

analisar a evolução da repartição de receitas, partindo do CTN e indo até a promulgação da 

CRFB de 1988, regressão justificada na existência de posicionamentos74 adotados pelo fisco 

federal em instruções normativas, soluções de consulta e em outros instrumentos que tratam da 

problemática central aqui enfrentada. 

Muito embora a Lei Eloy Chaves tenha sido a pioneira no que tange ao instituto da 

retenção em nosso país, a retenção por Estados e Municípios, na medida que interessa ao 

presente trabalho, foi tratada apenas na edição do artigo 85, §2º do CTN em 1966. Desde então, 

constata-se a reprodução e até mesmo a ampliação de tal instituto.  

Pois bem, previu o CTN da seguinte forma: 

CAPÍTULO II 

                                                 
74

 A exemplo das SC nº28/2016-COSIT/RFB, SC nº 1662015-COSIT/RFB e do Parecer nº 1925/2008-PGFN. 
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Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e sobre a Renda e Proventos de 

qualquer natureza 

Art. 85. Serão distribuídos pela União: 

I - aos Municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto 

a que se refere o artigo 29; 

II - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o produto da arrecadação, na 

fonte, do imposto a que se refere o artigo 43, incidente sobre a renda das obrigações 

de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas 

autarquias. 

§ 1º Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, 

as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, das importâncias recebidas, à 

medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar 

da data de cada recolhimento. 

§ 2º A lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a incorporar 

definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o 

inciso II, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no 

interesse da arrecadação, pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda 

ou dos proventos tributados. 

 

Já a CRFB de 1967 ditou: 

Art. 24, § 1º - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do 

Imposto de renda e proventos de qualquer natureza que, ele (sic) acordo com a lei 

federal, são obrigados a reter como fontes pagadoras de rendimentos do trabalho e dos 

títulos da sua dívida pública.  

Art. 25, § 1º - Pertencem aos Municípios: 

b) o produto da arrecadação do imposto, de renda e proventos de qualquer natureza 

que, de acordo com a lei federal, são obrigados a reter como fontes pagadoras de 

rendimentos do trabalho e dos títulos da sua dívida pública. 

§ 2º - As autoridades arrecadadoras dos tributos a que se refere a letra a do parágrafo 

anterior farão entrega, aos Municípios, das importâncias recebidas que lhes 

pertencerem, à medida em que forem sendo arrecadadas, independentemente de 

ordem das autoridades superiores, em prazo não maior de trinta dias, a contar da data 

da arrecadação, sob pena de demissão. 

No regime acima colacionado, o Imposto sobre a renda era compreendido como de 

titularidade exclusiva da União, agindo os Estados-membros e Municípios como meros agentes 

de retenção daquela quando obrigados por lei federal e em atendimento ao exclusivo interesse 

arrecadatório federal. 

O recebimento do produto da arrecadação ocorria em troca da retenção por tais 

entes, dependendo de posterior ato (de entrega) da União, presente de forma similar no art. 159, 

I da Constituição atualmente em vigor. 

A CRFB de 1988, a seu turno, dispõe: 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 

natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 

autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

(...) 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
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I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer 

natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 

autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

A nova redação constitucional observada alhures, alterou o regime de repartição de 

receitas, suprimindo a expressão “que são obrigados a reter como fontes pagadoras”. Essa 

mudança é analisada sob diversos prismas por Marco Aurélio Greco75, em estudo marcado pela 

ideia de interesse jurídico. 

Para o citado autor, a situação jurídica subjetiva de que estão investidos Estados-

membros e Municípios é uma potestade direta legalmente disciplinada76. Em outras palavras, 

trata-se de interesse imediato dos Estados-membros e Municípios em “situação ativa pela qual 

o titular realiza, sem qualquer intermediação, os atos materiais necessários para satisfazer seu 

interesse”77. 

A jurisprudência tem se manifestado acerca de um dos feixes (ou reflexos) do 

interesse dos entes subnacionais, no sentido de reconhecer a legitimidade dos Estados-membros 

e do Distrito Federal, em detrimento do interesse da União, consubstanciado no artigo 109, 

inciso I do Texto Maior78. 

O Superior Tribunal de Justiça foi instado por diversas vezes a se debruçar acerca 

do caso supradito, culminando na existência de julgado sob a sistemática de recursos 

repetitivos79 e entendimento consagrado em súmula, a saber: 

Súmula 447 - Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de 

restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. (Súmula 

447, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010) 

                                                 
75

 GRECO, Marco Aurélio. Titularidade de Estados e Municípios sobre o I.R. Fonte - Os artigos 157, I e 158, I da 

CF/88. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ISSN 0419-4454, Distrito Federal, v. 37, p.49-

79, jan./dez. 2003. Disponível em: http://revista.pg.df.gov.br/index.php/RJPGDF/article/view/2/22. Acesso em: 

12/10/2018. 
76

  GRECO, Marco Aurélio. Titularidade de Estados e Municípios sobre o I.R. Fonte - Os artigos 157, I e 158, I 

da CF/88. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ISSN 0419-4454, Distrito Federal, v. 37, 

p.49-79, jan./dez. 2003. p.63 
77

 GRECO, Marco Aurélio. Titularidade de Estados e Municípios sobre o I.R. Fonte - Os artigos 157, I e 158, I da 

CF/88. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ISSN 0419-4454, Distrito Federal, v. 37, p.49-

79, jan./dez. 2003. p.63 
78 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
79 Nesse sentido, vide Resp 989419/RS. 
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A doutrina também reconhece, pacificamente, a titularidade ora sustentada, com 

fulcro no fortalecimento do pacto federativo80, realizado mediante a descentralização de 

competências e discriminação de receitas próprias de cada ente, para a realização dos fins 

colimados, ocorrido com o advento da Constituição Cidadã. 

Por outro prisma, nota-se que a CRFB de 1988 utiliza o vocábulo “pertence”, 

levando a crer que Estados-membros e Municípios são, de fato, proprietários do produto da 

arrecadação, cabendo-lhes, consequentemente, os direitos inerentes à propriedade81: usar, 

gozar, dispor e reaver. 

Logo, não se pode considerar os entes políticos como meros arrecadadores, 

equiparando-lhes às instituições de direito privado não integrantes da administração pública, 

uma vez lidarem aqueles com a gestão de numerários que lhes pertencem, diferentemente da 

fonte de direito privado não abrangida pelo inciso I dos artigos 157 e 158 da CRFB. 

É importante dizer: muito embora a União detenha a competência - atribuição 

legislativa - do tributo, a arrecadação do montante referido nos artigos 157, I e 158, I, trata-se, 

certamente, de uma arrecadação em nome próprio82 quando há a retenção. A ausência de 

retenção, por outro lado, denota o dever imposto à União de arrecadar e, posteriormente, 

repassar o produto da arrecadação ao ente que o titulariza. 

Assim, diante dos argumentos curtidos no tópico, mostra-se impensável a adoção 

de qualquer interpretação que negligencie o caráter dúplice do imposto sobre a renda no caso, 

no que se refere à capacidade ativa tributária concedida em status constitucional aos entes 

públicos pagadores de rendimentos. 

A conclusão vislumbrada, em um primeiro plano, portanto, é a de que a CRFB de 

1988 atribui aos Estados-membros e Municípios o produto da arrecadação de imposto de renda 

                                                 
80

 Remete-se aqui novamente à ideia de federalismo participativo ou cooperativo, como tratada no capítulo 1 e 

presente nas obras de José Afonso da Silva, Raul Machado Horta, dentre outras obras lá referenciadas e existentes 

na comunidade jurídica brasileira. Como representante, vide os ensinamentos de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo 

Gustavo Gonet Branco: “a partilha do produto da arrecadação dos impostos federais, por sua vez, foi novamente 

ampliada com a Constituição de 1988, inclusive como forma de promover a autonomia financeira dos entes menos 

favorecidos economicamente” (Curso de Direito Constitucional. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1392). 
81

 Artigo 1228 do Código Civil - Lei 10.406/2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 27/10/2018. 
82

 Nesse sentido: "A teor do art. 157, I, da Constituição Federal, o Imposto de Renda retido na fonte é tributo 

estadual. Assim, o agente estadual, quando efetua a retenção, age no exercício de competência própria - não, 

delegada." (RMS 10044 RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 16/03/2000, DJ 17/04/2000, p. 1). Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199800559817&dt_publicacao=17-04-

2000&cod_tipo_documento=. Acesso em: 26/10-2018. 
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em que houver incidência de norma infraconstitucional prevendo a retenção, estando os demais 

rendimentos - não sujeitos à retenção - sob competência da União.  

Frente à constatação acima, surge como inafastável a posterior conclusão de que o 

IRRF nesses casos não se configura, pura e simplesmente, uma antecipação de pagamento ou 

tributação definitiva, senão vejamos83: ocorrendo a retenção e apropriação direta dos valores 

devidos pelo ente subnacional titular do produto da arrecadação, pode o contribuinte se utilizar 

dos valores retidos como fato-decréscimo em sede de ulterior ajuste. Segue a explanação. 

A retenção, com a consequente e direta integração do montante ao erário do ente 

responsável por aquela84, exaure a relação tributária entre o contribuinte, de um lado, e Estado 

ou Município, do outro, pois figura como pagamento do tributo. Obviamente, isso ocorre apenas 

se a retenção se desenrolar da forma devida, o que inclui algumas deduções. 

Empós tais realizações, porém, subsiste a sujeição do contribuinte em relação à 

União, traduzida no dever de declarar receitas e despesas em período posterior, culminando no 

dever de complementar a quantia devida a título de imposto ou no direito de ser restituído. 

Em suma: caso se considerem as dinâmicas acima de maneira isolada, tem-se, 

respectivamente, enquadramento em tributação definitiva e antecipação de pagamento, em 

aspectos temporais e pessoais diversos. 

 

4.1.1 As pessoas pagadoras de rendimentos e os reflexos da imunidade recíproca 

 

A dicção dos artigos sobre os quais recai o atual capítulo especifica quais pessoas 

jurídicas pagadoras de rendimentos ensejariam a apropriação pelos entes federativos dos 

valores de imposto de renda incidente na fonte. O enquadramento de tais pessoas é determinado 

pelo Decreto-Lei nº 200/1967, que apesar de tratar da Administração Pública Federal, teve sua 

essência incorporada pelas demais administrações, a saber: 

Art. 4° A Administração Federal compreende: 

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, 

dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

                                                 
83

 Em verdade, ao cotejar a retenção pela União e pelos Estados e Municípios, observa-se que quanto àquela, 

isoladamente, é mais clara a configuração de antecipações, posto haver à época do ajuste a tributação definitiva. 

Todavia, não se afigura cristalinamente tal percepção no caso aqui retratado. 
84

 Na realidade, o montante tido como tributo nem mesmo deixa os cofres públicos do ente responsável pelo 

pagamento do rendimento. 
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b) Emprêsas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista. 

d) fundações públicas.             (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) 

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se 

ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.     

   (Renumerado pela Lei nº 7.596, de 1987) 

 
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 

I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração 

Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada. 

II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração 

de atividade econômica que o Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência 

ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas 

admitidas em direito.              (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969) 

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de 

direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma 

de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à 

União ou a entidade da Administração Indireta.             (Redação dada pelo Decreto-

Lei nº 900, de 1969) 

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o 

desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de 

direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 

respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de 

outras fontes.             (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) 

 

 

Apesar de a natureza jurídica de determinadas pessoas ser bastante discutida na 

doutrina e na jurisprudência, destaca-se ter ocorrido a delimitação constitucional à 

Administração Direta e às pessoas que os entes subnacionais instituírem e mantiverem, não 

sendo decisiva a natureza jurídica, se pública ou privada. Nesse sentido, advogam José dos 

Santos Carvalho Filho85 e Maria Sylvia Zanella de Pietro86, fundados na extensão da imunidade 

recíproca às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, positivada no 

artigo 150, §2º da CRFB. Da mesma forma leciona Denise Lucena Rodrigues87: “as autarquias 

e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público são consideradas imunes no que se 

refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados estes a suas finalidades essenciais.”. 

                                                 
85

 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 522-

523 
86

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.  17ª Ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.397. 
87

 RODRIGUES, Denise Lucena. A imunidade como limitação à competência impositiva. São Paulo: 

Malheiros, 1995. p. 53. 
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Funda-se a referida delimitação no fato de que tais pessoas desenvolvem atividade 

de interesse da coletividade, bem como estão submetidas a controle. Dessa forma, esclarece 

José dos Santos Carvalho Filho88: 

[...] pode afirmar-se que toda pessoa integrante da Administração Indireta é submetida 

a controle pela Administração Direta da pessoa política a que é vinculada. E nem 

poderia ser de outra maneira. Se é a pessoa política que enseja a criação daquelas 

entidades, é lógico que tenha que se reservar o poder de controlá-las. Por esse motivo 

é que tais entidades figuram como se fossem satélites das pessoas da federação. 

Dentre os princípios aplicáveis89 a tais entidades, avulta, então, o que se denomina 

supervisão ministerial, nos moldes do supratranscrito parágrafo único do artigo 4º do Decreto-

Lei 200/1967. 

Outra não é a conclusão (parcial) atingida pela Solução de Consulta-COSIT RFB 

Nº 28/201690: 

Diante do exposto, infere-se que somente é considerada fundação instituída e mantida 

pelo Poder Municipal, a fundação pública criada pelo Município, vinculada a ele 

administrativa, orçamentária e financeiramente, que esteja sujeita a certas diretrizes e 

controles típicos dos órgãos públicos municipais e que seja sustentada total ou 

preponderantemente por recursos oriundos do orçamento municipal, [...]. 

Este entendimento, presente na Solução de Consulta COSIT nº 28 não justifica, 

contudo, a imposição pela União de deveres acessórios aos entes subnacionais na moldura 

prevista na IN RFB Nº 1599/201591, qual seja, a discriminação dos valores retidos pela fonte, 

em instrumento próprio e que interessa apenas à União92, com a previsão de multa por 

descumprimento, forte na ausência de capacidade econômica e solidariedade social. 

Anteriormente, vigoravam instruções em sentido diverso, com expressão na IN 

RFB Nº 110/1093: 

                                                 
88

 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 313-

314. 
89

 Além dos notórios princípios aplicáveis constantes do artigo 37 da CRFB - legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, deve-se ressaltar a reserva legal, a especialidade e o controle, desdobrando-

se este último em político, institucional, administrativo e financeiro. 
90

 Solução de consulta nº 28/2016-COSIT/RFB, p. 15. Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74595. Acesso em: 

20/10/2018. 
91 Artigo 6º, §7º: “§ 7º Os valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, bem como por suas autarquias e fundações, recolhidos pelos referidos entes e entidades 

nos códigos de receita 0561, 1889, 2063, 3533, 3540, 3562 e 5936, não devem ser informados na DCTF. (Redação 

dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1646, de 30 de maio de 2016)” Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70249. Acesso em: 20/10/2018. 
92 Trata-se aqui da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). 
93 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=16082&visao=anotado. 

Acesso em: 20/10/2018. 
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Art. 6º A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições 

administrados pela RFB: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1258, 

de 13 de março de 2012) 

§ 7º Os valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos a qualquer título 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações 

por eles instituídas e mantidas, não devem ser informados na DCTF.  (Redação dada 

pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1130, de 18 de fevereiro de 2011) 

 

Outrossim, entende Misabel Abreu Machado Derzi94: 

[...] a interpretação sobre a extensão da imunidade recíproca deve levar em conta as 

repercussões dos impostos sobre o patrimônio público, o qual, sendo instrumento 

governamental, nem é signo de capacidade econômica nem, tampouco, se sujeita ao 

princípio da solidariedade no pagamento de imposto, porque já pertencente à 

coletividade. 

Por sua vez, defende ainda Denise Lucena Rodrigues95: 

Além do que, se os tributos têm a finalidade de arrecadar receita para os cofres 

públicos, não teria sentido as pessoas jurídicas de direito público cobrarem impostos 

entre si, visto que, a renda auferida acabaria retornando às próprias pessoas 

arrecadadoras em virtude da repartição de receitas.” 

É notória e justificada a manutenção de obrigação acessória para a continuidade de 

fruição de imunidades, pois se não houver verificação do atendimento às condições 

estabelecidas certamente haverá tratamento desigual e deturpação da norma limitadora da 

competência impositiva. No entanto, este não é o caso da imunidade recíproca. 

Repete-se: Não se pode equiparar a Administração ao responsável tributário96 

comumente observado em relações jurídico-tributárias em que o sujeito passivo é particular, 

que não atua exclusivamente no interesse da coletividade.  

Sobre o espírito da regra imunizatória, vide lição de Hugo de Brito Machado97: 

Não obstante esteja expressa, no ar. 150, VI, da vigente CF, apenas em relação a 

impostos, em razão do princípio federativo a imunidade recíproca abrange, 

seguramente, também os demais tributos. É que o tributo, como expressão que é da 

soberania estatal, não pode ser exigido de quem a tal soberania não se submete, porque 

é parte integrante do Estado, que da mesma é titular. 

Qualquer emenda que porventura autorizar a União a cobrar qualquer tributo dos 

Estados, ou dos Municípios, ou autorizar qualquer destes a cobrar qualquer tributo da 

União, ou de qualquer outro Estado, ou Município, é inconstitucional. 

                                                 
94

 BALEEIRO, Aliomar. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Limitações constitucionais ao poder 

de tributar. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.301 
95

 RODRIGUES, Denise Lucena. A imunidade como limitação à competência impositiva. São Paulo: 

Malheiros, 1995. p. 51. 
96 Novamente, somos obrigados a discordar do entendimento da RFB, desta vez consubstanciado no Ofício nº 

1.040/2016-RFB/Gabinete, em informações prestadas no bojo da ADI nº 5.565. 
97

 MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de Direito Tributário. 37ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 

291. 
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Compreendido que a atuação dos Estados-membros e Municípios não se encaixa 

nos conceitos de contribuinte ou responsável98, sustenta-se a ideia de que o constituinte inseriu 

os artigos em debate (artigos 157, I e 158, I) em seção atinente a repartição de receitas, de forma 

a conferir receita aos entes subnacionais, não prevendo, de forma alguma, submissão dos 

Estados e Municípios à União (detentora da competência tributária). A retenção prevista parece, 

assim, uma opção ou modalidade à disposição do ente que paga os rendimentos, para que este 

“ponha as mãos” no que lhe pertence de forma mais célere. 

Além do argumentado, adiciona-se o fato de estarem os entes subnacionais a se 

apropriarem de valores concedidos pela Constituição a eles, não havendo, sobremaneira, 

limitações, senão as previstas no artigo 160 da CRFB99. Ademais, possuem Estados e 

Municípios a obrigação de divulgar sua arrecadação100, bem como é de interesse do contribuinte 

levar ao conhecimento do fisco federal o valor retido. 

Destarte, não havendo a retenção ou havendo recolhimento a menor, deve a União 

arrecadar o tributo e repassar o montante arrecadado ao ente proprietário do mesmo. Ressalta-

se ser esta a posição adotada no Parecer PGFN/CAT/Nº 1925/2008101, com o reconhecimento 

da capacidade tributária ativa dúplice concedida constitucionalmente.  

Ora, é razoável assumir que o fisco federal já será instado a agir à época do ajuste 

ou em até 5 anos depois do recebimento dos valores pelo contribuinte, razão pela qual o 

posterior repasse aos Estados e Municípios do que lhes pertence não configura grave ônus. Em 

                                                 
98 Ressalva-se aqui o entendimento, acatado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, acerca da imunidade 

recíproca, no que diz respeito à sua inaplicabilidade quando houver a exploração de atividades econômicas regidas 

pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ao pagamento de preços ou 

tarifas pelo usuário, bem como a não exoneração do promitente comprador da obrigação de pagar imposto 

relativamente ao bem imóvel. 
99

 Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a 

impostos. 

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de 

recursos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 

2000) 

II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 

2000) 
100

 Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês 

subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os 

valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. 

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município; os dos Estados, 

por Município. 
101 Disponível em: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-

aprovados-pelo-ministro-da-fazenda/2008/Parecer%201925-2008.pdf. Acesso em: 20/10/2018. 
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contrapartida, não ocorrendo a entrega aos entes subnacionais do que lhes é devido, percebe-

se, sem dificuldades, a existência de enriquecimento ilícito. 

De outra feita, entende-se, ser inadequada a imposição de multas decorrentes de 

ausência de dever de informação da maneira trazida pela IN RFB Nº 1.599/2015. A multa é 

essencialmente punição, existente em razão da natureza da atividade tributante, em que o Estado 

exerce sua soberania. Isto posto, não se vislumbra possibilidade de imposição das mesmas 

senão nos casos justificadamente não abarcados pela imunidade recíproca, o que não é o caso. 

 

4.2 O alcance da expressão "a qualquer título" em face do tratamento diferenciado entre 

entes federados, relativamente à prestação de serviços e do fornecimento de bens ao poder 

público 

 

Anteriormente, concluiu-se pela titularidade dos Estados-membros e Municípios, 

no tocante ao produto da arrecadação do imposto sobre a renda, quando se materializasse fato 

ensejador de retenção, ordenada por lei federal, a ser realizada por tais entes.  

Agora, levantam-se questionamentos e alguns conceitos relacionados à temática, de 

modo a propiciar a formação de uma postura acerca da abrangência da expressão a qualquer 

título e acerca da consequente tributação. 

Para tanto, aponta-se, de início, a existência de duas possibilidades interpretativas 

no que se refere à expressão “a qualquer título”: uma abrangente e outra restritiva. 

A acepção abrangente assume que qualquer pagamento sujeito à incidência de IRRF 

conteria em certa medida também pagamento de rendimento. Já a acepção restritiva, de outra 

vista, assume como rendimentos os pagamentos efetuados a pessoas físicas, principalmente 

servidores e empregados públicos.  

O TCU já se mostrou favorável102 à interpretação abrangente, e a esta hora 

apresenta-se, oportunamente, outro argumento.  

Apesar de pacífico o entendimento de que renda é tudo aquilo proveniente do 

trabalho, do capital ou da combinação de ambos, o IR recai também sobre proventos de qualquer 

natureza. Assim, os termos “rendimentos pagos” não devem ser dissociados da expressão 

“proventos de qualquer natureza”, bem como da expressão “a qualquer título”. 

                                                 
102 Faz-se referência à decisão nº 125/2002 TCU – PLENÁRIO no processo nº 0006.391/1999-0. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/639119990.PROC/%2520/DTRELEVANCI

A%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false. Acesso em: 01/11/2018. 
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Por outro lado, o fisco federal, adepto da perspectiva restritiva, entende estarem 

sujeitos à retenção (e consequente apropriação pelos entes políticos) apenas os rendimentos do 

trabalho103. Essa leitura, adianta-se, não merece prosperar, dados os argumentos expostos 

abaixo. 

O entendimento restritivo da Administração Tributária é imposto majoritariamente 

via instruções normativas, pareceres e soluções de consulta, instrumentos que sabidamente 

devem obediência à Constituição Federal. 

Dentre os instrumentos mencionados alhures, indicam-se como expoentes a 

Instrução Normativa RFB Nº 1.599/2015 e as Soluções de Consulta-COSIT RFB Nº 28/2016 e 

166/2015.  

As consultas mencionadas nas linhas anteriores se utilizam de interpretação 

histórica do instituto da retenção, norteada por valores contidos em normas infraconstitucionais, 

dentre as quais algumas anteriores à CRFB, conforme se lê104: 

13.7 Assim, fica demonstrada a improcedência da interpretação ampliativa que 

tem por objetivo avançar sobre outras retenções do IRRF, à exemplo da prevista 

                                                 
103 O artigo 16 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, cuida do que se deve entender por rendimentos do 

trabalho, como se afere do texto colacionado a seguir: “Art. 16. Serão classificados como rendimentos do trabalho 

assalariado todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos empregos, cargos 

ou funções referidos no artigo 5º do Decreto-lei número 5.844, de 27 de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei 

número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como: 

I - Salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários, diárias de 

comparecimento; 

II - Adicionais, extraordinários, suplementações, abonos, bonificações, gorjetas; 

III - Gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e cotas-partes em multas ou receitas; 

IV - Comissões e corretagens; 

V - Ajudas de custo, diárias e outras vantagens por viagens ou transferência do local de trabalho; 

VI - Pagamento de despesas pessoais do assalariado, assim entendidas aquelas cuja dedução ou abatimento a lei 

não autoriza na determinação da renda líquida; 

VII - Aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a terceiros, ou a diferença entre o 

aluguel que o empregador, paga pela locação do prédio e o que cobra a menos do empregado pela respectiva 

sublocação; 

 VIII - Pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê como encargo do assalariado; 

 IX - Prêmio de seguro individual de vida do empregado pago pelo empregador, quando o empregado e (sic) o 

beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário deste; 

 X - Verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo, 

função ou emprego; 

 XI - Pensões, civis ou militares de qualquer natureza, meios-soldos, e quaisquer outros proventos recebidos do 

antigo empregador de institutos, caixas de aposentadorias ou de entidades governamentais, em virtude de 

empregos, cargos ou funções exercidas no passado, excluídas as correspondentes aos mutilados de guerra ex-

integrantes da Força Expedicionária Brasileira. 

Parágrafo único. Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora e 

quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo.”. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4506-30-novembro-1964-377633-normaatualizada-

pl.html. Acesso em: 26/10/2018. 
104

 Solução de Consulta-COSIT RFB Nº 28/2016. Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74595. Acesso em: 

15/10/2018. 
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no artigo 64 da Lei nº 9.430, de 1996 e da Instrução Normativa SRF nº 480, de 2004, 

em benefício dos demais entes federados. A legislação federal em vigor dá a devida 

dimensão do instituto, mantendo a orientação nascida com a redação do §2º do artigo 

85, do CTN, que, quando emprega a expressão: “rendimentos pagos, a qualquer 

título”, quer se referir aos pagamentos feitos a título de salários, proventos, 

pensões, soldos, subsídios, ou qualquer outra nomenclatura existente para 

designar pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas de direito público da 

administração direta, autarquias e fundações, aos seus servidores e empregados. 

(grifos do original) 

 

Não se pode concordar com tal exegese. A uma, em razão de todo o exposto no 

tópico 3.1. A duas, porque a norma constitucional é hierarquicamente superior a todas as demais 

do ordenamento e não deve obediência a qualquer legislação antecedente. 

Acerca da adequação entre as normas debatidas no momento, escreve Márcio 

Augusto de Vasconcelos Diniz105: 

A entrada em vigor de uma nova Constituição não implica, necessariamente, a rejeição 

do sistema infraconstitucional existente, mas apenas das leis e/ou atos normativos que 

com ela forem incompatíveis. 

Subsistem as normas hierarquicamente inferiores que se harmonizem com a nova Lei 

Fundamental; as demais, perdem automaticamente sua vigência, por 

incompatibilidade material ou formal. 

 

Hely Lopes Meirelles106, por sua vez, não se aprofunda, mas, de forma singular, 

destaca: 

A norma constitucional não faz qualquer restrição quanto à forma de distribuição da 

parcela pertencente aos Municípios, ressalvando apenas a hipótese prevista no 

parágrafo único de seu art. 160. Observamos que as regras pertinentes do Código 

Tributário Nacional (art. 85, §1º e 2º) continuam em vigor no que não colidirem com 

as disposições da atual Constituição da República. 

 

Sobre o tema, registra ainda Humberto Ávila107, em consonância com o 

entendimento presente no âmbito do STF, que, conquanto tenha a CRFB se utilizado de 

conceitos historicamente pressupostos e, não obstante o caráter de superposição do Direito 

Tributário estampado no artigo 110 do CTN108, deve-se conferir prioridade aos argumentos de 

                                                 
105

 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Controle de constitucionalidade e teoria da recepção. 1ª Ed. São 

Paulo: Malheiros, 1995. p. 55 
106

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 242 
107

 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário: de acordo com a Emenda Constitucional nº 51, de 

14.02.2006. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 160-162 e 208-213 apud POLIZELLI, Victor Borges. O princípio 

da realização da renda e sua aplicação no imposto de renda de pessoas jurídicas. Mestrado em Direito. Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009, p.76-77 
108

 Informa-se ser a referência ao caráter de superposição é fruto da reflexão, de forma complementar e com certa 

liberdade, do autor deste estudo e não de Humberto Ávila. Veja-se o artigo citado: “Art. 110. A lei tributária não 

pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 



51 

 

 

 

ordem linguística e sistemática e empós, aos argumentos de ordem genética, histórica e 

meramente prática.  

Fundado nos ditos acima, conclui Victor Borges Polizelli109 que a significação à 

época da promulgação deve ser tomada apenas como largada hermenêutica, privilegiando-se a 

coerência com a ordem constitucional, postura que parece ser a mais adequada. 

No que tange ainda à utilização de institutos, conceitos e formas de direito privado, 

singulares são as palavras de Hugo de Brito Machado110, que aduz: 

Admitir que a lei ordinária redefina conceitos utilizados por qualquer norma da 

Constituição é admitir que a lei modifique a Constituição. É certo que a lei pode, e 

deve reduzir a vaguidade das normas da Constituição, mas, em face da supremacia 

constitucional, não pode modificar o significado destas. 

Embora privilegie a segurança jurídica, endossar a lógica da interpretação genética 

acaba por engessar o Texto Fundamental, que, de fato, não conceitua renda expressamente. 

Para se atingir a adequada compreensão dos termos “a qualquer título”, deve-se 

refletir também acerca de outras expressões existentes nos mesmos dispositivos, quais sejam: 

produto da arrecadação e incidente na fonte. 

Por produto da arrecadação se entende111 o valor retido e recolhido com as 

respectivas deduções a que o contribuinte tem direito e que não se confundem com as deduções 

ocorridas à época do ajuste.  

A CRFB, no texto dos artigos 157, I e 158, I, transparece que o pertencimento 

independe da retenção, faticamente considerada. Em outras palavras, o pertencimento se dá 

com a incidência da norma que preconiza a retenção e não com o destaque do respectivo 

montante do rendimento a ser disponibilizado. 

Ademais, segregam-se as receitas tributárias a partir da natureza jurídica do 

contribuinte, fato diametralmente oposto ao tratamento destinado à própria União. A 

disparidade aludida reside na aplicação dos artigos 647 e 653 do RIR, que se mostra, ao fim, 

como violação de preceitos constitucionais. 

                                                 
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas 

do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”. 
109

 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda e sua aplicação no imposto de renda de 

pessoas jurídicas. Mestrado em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009, 

p. 77 
110

 MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de Direito Tributário. 37ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 

113. 
111 Coaduna-se a este entendimento o expresso na decisão nº 15/2002 do TCU, p. 15. 
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Em se tratando de contribuinte pessoa jurídica, mormente nas disposições do 

capítulo II, Título I, do Livro III do RIR, não há menção expressa ao tratamento destinado aos 

Estados-membros e Municípios. Passa-se então a buscar uma solução para este problema, tendo 

em vista que o artigo 647112 apenas faz menção a atividades profissionais, bem como o artigo 

653, abaixo transcrito, apenas se refere à União. 

Pagamentos Efetuados por Órgãos Públicos Federais 

Art. 653.  Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da 

administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou 

prestação de serviços, estão sujeitos à incidência do imposto, na fonte, na forma deste 

artigo, sem prejuízo da retenção relativa às contribuições previstas no art. 64 da Lei 

nº 9.430, de 1996. 

§ 1º O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota 

de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo 

percentual de que trata o art. 223, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo 

de bem fornecido ou de serviço prestado (Lei nº 9.430, de 1996, art. 64, § 5º). 

§ 2º A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento (Lei 

nº 9.430, de 1996, art. 64, § 1º). 

§ 3º O valor do imposto retido será considerado como antecipação do que for devido 

pela pessoa jurídica (Lei nº 9.430, de 1996, art. 64, § 3º). 

§ 4º O valor retido correspondente ao imposto de renda somente poderá ser 

compensado com o que for devido em relação a esse imposto (Lei nº 9.430, de 1996, 

art. 64, § 4º). 

§ 5º A retenção efetuada na forma deste artigo dispensa, em relação à importância 

paga, as demais incidências na fonte previstas neste Livro. 

§ 6º Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão 

sujeitos ao desconto do imposto de que trata este artigo. 

Dois aspectos merecem atenção quando da comparação entre os dois dispositivos, 

a saber: a restrição a determinados serviços e a diferença entre as alíquotas. 

                                                 
112

 Decreto nº 3.000/1999, Art. 647: “Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por 

cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela 

prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei nº 2.030, de 9 de junho de 1983, 

art. 2º, Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 1º, inciso III, Lei nº 7.450, de 1985, art. 52, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 

6º). 

§ 1º Compreendem-se nas disposições deste artigo os serviços a seguir indicados: 

1. administração de bens ou negócios em geral (exceto consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens); 2. 

advocacia; 3. análise clínica laboratorial; 4. análises técnicas; 5. arquitetura; 6. assessoria e consultoria técnica 

(exceto o serviço de assistência técnica prestado a terceiros e concernente a ramo de indústria ou comércio 

explorado pelo prestador do serviço); 7. assistência social; 8. auditoria; 9. avaliação e perícia; 10. biologia e 

biomedicina; 11. cálculo em geral; 12. consultoria; 13. contabilidade; 14. desenho técnico; 15. economia; 16. 

elaboração de projetos; 17. engenharia (exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas); 18. 

ensino e treinamento; 19. estatística; 20. fisioterapia; 21. fonoaudiologia; 22. geologia; 23. leilão; 24. medicina 

(exceto a prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação 

médica, hospital e pronto-socorro); 25. nutricionismo e dietética; 26. odontologia; 27. organização de feiras de 

amostras, congressos, seminários, simpósios e congêneres; 28. pesquisa em geral; 29. planejamento; 30. 

programação; 31. prótese; 32. psicologia e psicanálise; 33. química; 34. radiologia e radioterapia; 35. relações 

públicas; 36. serviço de despachante; 37. terapêutica ocupacional; 38. tradução ou interpretação comercial; 39. 

urbanismo; 40. veterinária.  

§ 2º O imposto incide independentemente da qualificação profissional dos sócios da beneficiária e do fato desta 

auferir receitas de quaisquer outras atividades, seja qual for o valor dos serviços em relação à receita bruta.”. 
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Ora, as pessoas mencionadas nos artigos 157, I e 158, I, são pessoas jurídicas 

integrantes do Estado brasileiro e que realizam um múnus público, razão pela qual não merecem 

tratamento em apartado, senão à moda do realizado à União. Uma vez inexistente hierarquia 

entre os entes federados, deve a União obedecer à uniformidade geográfica113, como se lê: 

Art. 151. É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 

distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em 

detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover 

o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 

A norma sobredita, excetua apenas um tratamento: a admissão de incentivos fiscais 

com o fito de promover um desenvolvimento social e econômico equilibrado em todo o país. A 

União, ao contrário da mens legis posta, entende se tratar de incidências de naturezas plurais, 

culminando na aplicação de normas diversas a particulares, Estados e Municípios, bem como 

na hipótese de contratação por parte da própria União. 

Entender pela distinção entre as pessoas elencadas nos artigos 157, I e 158, I da 

CRFB e pessoas físicas ou jurídicas comuns, ou seja, entre as fontes de caráter público e 

privado, aparenta ser algo necessário e racional, dada a natureza da atividade pública (com a 

utilização de numerários pertencentes à coletividade, no interesse desta, na busca do bem 

comum e da promoção das personalidades dos administrados). Todavia, não se perfaz como 

adequado distinguir os entes federados no tocante à tributação; à União não é permitido usufruir 

de benefícios em detrimento dos demais entes subnacionais, devendo o tratamento entre estes 

ser equânime. 

Logo, conclui-se ser equivocada a argumentação aduzida pelo fisco federal, por 

todo o demonstrado e mormente na falta de coerência com um pilar do Estado Brasileiro – a 

autonomia federativa. 

 

4.3 A identidade de efeitos entre a distribuição ordenada pelo artigo 159, I e a receita dos 

artigos 157, I e 158, I da CRFB 

 

                                                 
113

 Art. 151, II da CRFB: “tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos 

que fixar para suas obrigações e para seus agentes;”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 01/11/2018. 
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É preciso desconstruir a alegação de que a ausência de apropriação do produto 

arrecadado a título de imposto sobre a renda retido na fonte não acarretaria prejuízo ao ente 

subnacional proprietário de tal montante sob o argumento de que a distribuição regrada pelo 

artigo 159, inciso I da CRFB entregaria montante igual ou equivalente. Abaixo, encontra-se o 

texto para análise: 

Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na 

seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014) 

(...) 

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 

I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. (grifos do autor) 

 

Trata-se a hipótese do artigo 159 de receita obtida de forma diversa da retenção 

pelos Estados-membros e Municípios. O artigo em comento, diferentemente dos dois artigos 

que o antecedem, preconiza a entrega pela União de numerários de titularidade desta, 

arrecadados mediante o exercício de sua competência e capacidade ativa tributárias, e que 

devem ser destinados em consonância com as disposições acima elencadas. 

Além disso, conforme demonstrado no capítulo 2, observa-se que a divisão do 

quantum destinado a cada ente não se relaciona com os valores pagos a título de rendimentos 

tributáveis. Uma municipalidade dotada de considerável aparelhamento, no que se refere à 

persecução dos fins constitucionais previstos, certamente teria sua receita prejudicada por 

simples ausência de retenção caso possua baixo número de habitantes, por exemplo. 

 

4.4 Das manifestações mais relevantes sobre o tema e seus efeitos vinculantes 

 

É inegável o caráter geral e abstrato da legislação, que dá azo a dúvidas e 

multiplicidades de interpretações. Nesse contexto, emergem as normas complementares, com a 

função de conferir segurança jurídica e afastar interpretações divergentes por partes da 

administração. 
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Estas normas, denominadas complementares114 porque, de fato, complementam 

legislação hierarquicamente superior a elas, são consideradas formalmente atos administrativos, 

mas são, materialmente, lei em sentido amplo, compreendidas na legislação tributária115116.  

Se editadas dentro do sítio que lhes é próprio, não produzem efeitos apenas na esfera 

interna das repartições, obrigando quem age em nome da Administração, mas também, de 

sobremaneira, os contribuintes, que muitas vezes as observam com o fim de se esquivar do 

pagamento de penalidades, juros moratórios e correção monetária117. 

Acontece que a Administração Tributária por diversas vezes rompe com as 

fronteiras delineadas em nosso ordenamento ao editar atos normativos, proferir decisões 

administrativas ou mesmo reiterar posicionamentos manifestamente ilegais. Soma-se a isso a 

natureza vinculada118 da atividade fiscal, culminando na instalação do caos se cotejadas tais 

ações com os mandamentos de otimização inerentes ao nosso ordenamento. 

Nesse ponto, singular é a lição de Celso Ribeiro Bastos119: 

A Federação é a forma de Estado pela qual se objetiva distribuir o poder, preservando 

a autonomia dos entes políticos que a compõem. No entanto, nem sempre se alcança 

uma racional distribuição do poder. O acerto da Constituição, quando dispõe sobre a 

Federação, estará diretamente vinculado a uma racional divisão de competência entre, 

no caso brasileiro, União, Estados e Municípios; tal divisão para alcançar logro 

poderia ter como regra principal a seguinte: nada será exercido por um poder mais 

amplo quando puder ser exercido pelo poder local, afinal os cidadãos moram no 

Município e não na União. 

Deve o princípio federativo informar o legislador infraconstitucional – que está 

obrigado a acatar tal princípio na elaboração das leis ordinárias -, bem como os 

intérpretes da Constituição, a começar pelos membros do Poder Judiciário. 

                                                 
114 CTN, Art. 100: “São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos 

decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas 

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 

normativa; 

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança 

de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.” 
115 MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de Direito Tributário. 37ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 

89. 
116

 Art. 96 do CTN: “A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções 

internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações 

jurídicas a eles pertinentes.”. 
117

 É esse o dictum do artigo 100, parágrafo único do CTN: “Parágrafo único. A observância das normas referidas 

neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da 

base de cálculo do tributo.”. 
118 É obrigatória a remissão ao texto da IN RFB nº 1.396/2013, a saber: “Art. 9º A Solução de Consulta Cosit e a 

Solução de Divergência, a partir da data de sua publicação, tem efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o 

sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas 

abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo 

enquadramento. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.434, de 30 de dezembro de 2013)”. 
119 BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994. P. 27 
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Percebido que a atividade normativa nem sempre se desenrola da maneira 

adequada, tem-se como remédios aptos a afastar a aplicação de normas complementares 

contrárias ao ordenamento a sustação de atos normativos que exorbitem o poder regulamentar 

pelo Congresso Nacional, prevista no artigo 49, V, da CRFB120, e o controle judicial. 

As normas complementares entendidas como mais relevantes para a reflexão em 

curso são a IN RFB Nº 1.599/2015, a Solução de Consulta-COSIT RFB Nº 28/2016 e a Solução 

de Consulta-COSIT RFB Nº166/2015, cujos argumentos são debatidos de forma difusa neste 

trabalho.  

Adentrando nas discussões presentes em âmbito judicial, ressaltam-se a pendência 

de um IRDR e de uma ADI, assim como uma pluralidade de ACO’s.  

No IRDR, instaurado no TRF da 4ª Região, identificado pelo nº 5008835-

44.2017.4.04.0000, o Município de Sapiranga/RS discute a titularidade e modo de apropriação 

dos respectivos valores, atingindo tal controvérsia a suspensão nacional dos processos 

semelhantes. 

Já no que se refere à ADI nº 5565, percebe-se debate similar ao mencionado acima, 

com a existência de amici curiae espalhados pelo país, todos interessados em ver reconhecida 

a incompatibilidade do §7º do artigo 6º da IN nº 1.599/2015 (com redação dada pela IN RFB 

Nº 1.646/2016), e das Soluções de Consulta-COSIT RFB Nº 166/2015 e nº 28/2016 com o 

ordenamento jurídico pátrio.  

Nesse ínterim, sobre o efeito vinculante121 das decisões em controle concentrado, 

ensina Marcelo Novelino Camargo122 que estas não se limitam à parte dispositiva, mas também 

à ratio decidendi, também chamados motivos determinantes ou fundamentos. 

                                                 
120

 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

(...) 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa; 
121 Lei nº 9.868/99, art. 28, Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, 

inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de 

texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 

Pública federal, estadual e municipal.  

CRFB/88, art. 102, § 2º. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos 

e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal.  
122 CAMARGO, Marcelo Novelino. O efeito vinculante nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Revista 

Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 11, n. 1136, 11 ago. 2006. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/8769>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
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Escreve ainda o jurista ao tratar dos limites objetivos da decisão sob análise, 

supedaneado pela Reclamação nº 1.987/DF123, relator Ministro Maurício Corrêa que: 

O fenômeno da transcendência reflete uma preocupação doutrinária com a força 

normativa da constituição – resultante de sua supremacia material e formal –, cuja 

preservação, em sua integralidade, necessita do reconhecimento de que a eficácia 

vinculante se refere não apenas à parte do dispositivo, mas estende-se também aos 

próprios fundamentos determinantes da decisão proferida pela Corte Suprema, 

especialmente quando consubstanciar uma declaração de inconstitucionalidade em 

sede de controle abstrato. 

 

Embora as cortes superiores sejam incumbidas da manutenção de uma 

jurisprudência una e coesa, a servir de exemplo e de acatamento praticamente obrigatório após 

o advento da nova dinâmica processualística, isso não é suficiente para impedir atuações com 

duvidosa imparcialidade. 

Inolvidável ainda é o fato de que por se tratar de conflito entre entes federados, o 

poder de dirimir as controvérsias é confiado ao STF, que o faz mediante “procedimento no qual 

atua como instância originária prestando não só a tutela de conhecimento inicial como a própria 

prestação jurisdicional executiva, se for o caso”124. Esse procedimento é denominado Ação 

Cível Originária e encontra guarida no artigo 102, I, f, e artigos 247 e seguintes do RISTF.  

Sobre essa medida, vide lição do Ministro Celso de Mello125:  

A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição 

eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, f), atribuindo, a esta corte, em 

tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que ao irromperem 

no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades 

que compõem a Federação. 

Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo 

dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio 

harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação 

brasileira. 

A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Constituição estende-se aos 

litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que 

informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto 

da Federação. (grifos do original) 

 

As ACO’s com clara pertinência a este estudo são as identificadas sob os números 

2866 e 2970, máxime no entendimento126 restritivo do dispositivo constitucional utilizado como 

parâmetro, do relator Ministro Marco Aurélio, esposado em análise preliminar dos casos.  

                                                 
123 Reforça-se ser este o remédio adequado a ser utilizado em caso de descumprimento de decisões desta altura. 

Ademais, informa-se estar disponível a decisão no sítio: .  
124 RE 626.369 ED-ED, voto da rel. min. Ellen Gracie, j. 1º-3-2011, 2ª T, DJE de 24-3-2011. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBD.asp?item=1080. Acesso em: 03/11/2018. 
125 ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-8-2007, p. 1-2. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=492840. Acesso em: 05/11/2018. 
126 Nesse sentido, vide: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338256. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=492840
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Demonstrada a relevância da atuação do STF, insta destacar o entendimento de 

Hugo de Brito Machado Segundo127 acerca da jurisdição constitucional: 

Exame da jurisprudência do STF em matéria tributária, de uma maneira geral, revela 

que a citada Corte não tem tratado da mesma maneira União, Estados-membros e 

Municípios. Talvez por estar mais diretamente submetida às influências do Poder 

Executivo Federal, o STF, nos últimos lustros, tem sido bastante rigoroso com as 

exigências tributárias municipais, mostrando-se um pouco mais comedido em se 

tratando dos Estados-membros, e no todo complacente com as exigências tributárias 

federais.  

Outro ponto a ser observado jaz nas consequências de suas decisões, em 

conformidade com as disposições da LINDB128, senão vejamos: 

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com 

base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências 

práticas da decisão.                    (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida 

imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, 

inclusive em face das possíveis alternativas.              (Incluído pela Lei nº 13.655, de 

2018) 

 

Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar 

a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar 

de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.                     

(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o 

caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e 

equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos 

atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais 

ou excessivos.                      (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

A recente alteração supratranscrita é importante uma vez que comumente há 

considerável decurso de tempo entre a edição de um ato eivado de ilegalidade – e a produção 

de efeitos deste – e a respectiva higienização do ordenamento, que muitas vezes realiza-se com 

a modulação de efeitos da referida decisão “saneadora”. 

Em sede de últimas ponderações, afirma-se que é fácil incorrer em equívoco ao 

lançar quaisquer prognósticos acerca das ações pendentes, acima destacadas, dada a 

inexistência de posicionamento de mérito suficiente para se estancar e resolver definitivamente 

a controvérsia. No entanto, tendo em vista posicionamentos ligados de forma incidental ao 
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presente debate analisados nos capítulos anteriores, arrisca-se este autor a vislumbrar o 

posicionamento da corte suprema como decisivo e, necessariamente, com deslinde favorável 

aos Estados-membros e Municípios. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, os Estados-membros e Municípios são dotados de autonomia, ou seja, 

possuem a capacidade de se autogovernarem e de se regerem por suas próprias leis. Salienta-

se, a este ponto, ser a repartição de receitas substrato da forma federativa, uma vez que inexiste 

autonomia dos entes federados sem previsão dos meios necessários ao seu exercício. 

Assim sendo, procedeu-se à explanação da dinâmica vigente no que se refere ao 

primeiro momento da atividade financeira, qual seja, a obtenção de recursos, sem prejuízo da 

realização de comentários com o intuito de aproximar o leitor à realidade financeira do Estado 

Brasileiro e ao enfoque nos artigos 157, I e 158, I da CRFB. 

Os dispositivos supramencionados dizem pertencer aos Estados e Municípios, o 

produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem. Por essa razão, passou-se a analisar o imposto de renda 

retido na fonte. 

Ao cotejar o regime jurídico ao qual está sujeito o imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza com o imposto de renda retido na fonte, conclui-se, ainda que sob a escusa 

da praticabilidade, pela sua inadequação aos princípios da generalidade, universalidade e 

progressividade. 

Superadas as considerações acerca da retenção do IR, investigam-se as diversas 

linhas interpretativas que recaem sobre a retenção realizada pelos Estados e Municípios. 

Partindo da gênese do instituto e sem olvidar o caráter financeiro das principais normas objeto 

de reflexão, resta clara a evolução do interesse dos entes subnacionais. Contudo, a interpretação 

dos artigos 157, I e 158, I da CRFB foge à simplicidade.  

Ao confrontar a exegese realizada pelo fisco federal com os argumentos trazidos no 

seio do presente estudo, conclui-se ser aquela uma interpretação deturpada da Constituição, de 

forma a negligenciar o interesse último normatizado pelo constituinte originário, qual seja, o 

intuito de conferir receita aos entes periféricos, condizente com o fortalecimento do pacto 

federativo. 

 O entendimento que prevaleceu neste trabalho é o de que sempre que os Estados e 

Municípios agirem com vistas a satisfazer o interesse público, dispendendo de seus numerários, 

não deve a União se apropriar do produto da arrecadação do IRRF correspondente. A expressão 

“a qualquer título” não se reporta unicamente à nomenclatura aposta aos valores pagos ou 
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creditados, pois esse problema é solucionado pela observância ao fato de que o imposto não 

incide apenas sobre renda, mas também sobre proventos de qualquer natureza. A utilização dos 

termos “rendimentos” parece pois, atecnia ou produto de esforço conciliatório, mal sucedido, 

de interesses existentes à época da elaboração de nossa colcha de retalhos chamada Constituição 

Federal. 

Destarte, face ao argumentado, infere-se que a CRFB não estipulou qualquer 

condição referente à natureza jurídica do destinatário dos valores pagos, submetidos à norma 

que preconiza a retenção, para que houvesse a apropriação por quem de direito. Portanto, 

qualquer norma infraconstitucional que preveja algo nesse sentido padece de 

constitucionalidade. É o caso das normas impugnadas na ADI nº 5.565. 

Outro ponto merecedor de nota é a impossibilidade de se exigir dos entes, 

minucioso informativo, ao bel prazer da administração federal e sem maiores justificativas. A 

exigência de DCTF com a respectiva multa por descumprimento imposta pela IN RFB Nº 

1.599/15 é, em consonância com todo o exposto no capítulo 4, uma afronta à imunidade 

recíproca, dada a ausência de capacidade econômica dos entes federados e a solidariedade 

constitucionalmente prevista. Ademais, reforça-se que não há que se falar em submissão de um 

ente federado a outro. 

Por fim, aponta-se como uma solução para a controvérsia, o provimento, em todos 

os seus termos, da ADI nº 5.565, com o restabelecimento das disposições da IN RFB Nº 

1.110/10. Apesar de tal providência não vincular o Poder Legislativo, esta irá embasar atitudes 

dos entes subnacionais proprietários do produto da arrecadação com vistas a apropriação dos 

recursos que lhes são devidos. 
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