PDS 18/2016 - IRRF TERCEIRIZADO
Descrição: Susta o § 7º do art. 6º da Instrução Normativa nº 1.599, de 11 de dezembro de
2015, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que dispõe sobre a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Local:
Situação:

SF
MATÉRIA COM A RELATORIA

Posição da CNM: A FAVOR
Justificativa:
A CNM é favorável, uma vez que impede o governo federal, por meio da RFB, de impor aos
Municípios a obrigação de enviarem parcela do IR devida a esses para a União federal. A RFB,
por meio da solução de Consulta nº 166, de 22 de junho de 2015, e da instrução normativa nº
1.599, de 11 de dezembro de 2015, no art. 6º, § 7º, entendeu que os valores pagos a pessoas
jurídicas, decorrentes de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços, não podem ser
abrangidos no conceito de rendimentos pagos previsto no art. 158, I, da CF, que trata do
imposto retido na fonte. Porém, a interpretação dada não pode ser senão aquela da própria
redação da CF, em que os valores retidos na fonte do IR devem ficar para os Municípios. Isso
porque, segundo o dispositivo, há a previsão constitucional de retenção de Imposto sobre a
Renda em razão de rendimentos pagos a qualquer título a terceiros, sendo que o produto da
arrecadação será pertencente aos Municípios. Portanto, tal projeto proporciona o entendimento
correto da aplicação de dispositivo da Constituição Federal sobre o IR retido na fonte dos Entes
públicos – quando ocorrer prestação de serviços por pessoas físicas e jurídicas ao Ente
municipal – o qual devem ficar com o produto da arrecadação desse imposto, por determinação
Constitucional. Importante, salientar, que a Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra
Cármen Lúcia, em 2018, determinou a suspensão da análise de mérito de processos sobre
repartição de receitas de IRRF na Petição (Pet) 7.001, na qual concedeu abrangência nacional
aos efeitos suspensivos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4), que alçou ao rito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) previsto
no Novo Código de Processo Civil. Assim, por se tratar de projeto que garantiria o repasse de
todos os recursos provenientes de IR retido na fonte, a Confederação manifesta seu
incondicional apoio.
Saiba mais:
Texto original
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=898224&disposition=inline
Veja a tramitação do projeto na íntegra
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126387

