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RECOMENDAÇÃO 04/23 – FAMEM 

São Luís – MA, 23 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

 

 

 

Com a finalidade de melhor assessorá-los e mantê-los atualizados sobre informações 

relevantes para a realização de uma Gestão Municipal adequada e que, principalmente, atenda aos 

ditames legais, a FEDERAÇÃO DOS MUNÍCIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO – 

FAMEM, representada por seu presidente, Prefeito Ivo Rezende Aragão, vem por meio do seu 

departamento jurídico, informá-los sobre o direito de apropriação plena pelos Município da 

retenção do imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF pagos pelas pessoas jurídicas, 

em razão de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços firmado com o ente 

Municipal,  em consonância com a decisão do STF. 

 

 

I- INTRODUÇÃO  

 

 

O IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é um mecanismo de antecipação da 

tributação da renda auferida pelas pessoas físicas e jurídicas, facilitando o cumprimento das 

obrigações tributárias ao transferir esse encargo para a fonte pagadora e, por consequência, também 

facilitando a fiscalização pelas autoridades competentes. 

 

O art. 158 da CF/88 prevê, no seu inciso I, que pertencem aos 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. 

 

Trata-se de fórmula concebida que visa dar concretude à forma federativa de Estado, 

na qual as unidades federadas – por se constituírem autônomas – necessitam de recursos próprios 

para custeio de diversas competências específicas atribuídas pela Constituição Federal. Por esse 

motivo, o legislador constituinte estabeleceu a repartição das receitas tributárias – notadamente 

dos impostos da União – aos estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

Conforme se verifica da leitura do dispositivo, compete aos Municípios, portanto, 

promover a retenção na fonte e destinar diretamente aos cofres locais a parcela do imposto de 

renda e proventos de qualquer natureza objeto de retenção na fonte sobre os rendimentos pagos, 

a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 
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Contudo, na prática, os Municípios apropriavam-se dos valores objeto de retenção 

na fonte a título de imposto de renda incidente sobre as remunerações do quadro próprio de 

servidores públicos, não o fazendo em relação às retenções do IRRF ocorridas sobre os 

contratos de prestação de serviços e aquisição de bens celebrados com empresas . 

 

Dito de outra forma, muitos Municípios efetuam o pagamento de contratos de 

fornecimento de bens e/ou serviços a seus fornecedores, sem, contudo, efetuar a retenção do 

imposto de renda, perdendo uma importante fonte de arrecadação por ausência de conhecimento 

e orientação legal.  

 

Isso ocorria, em especial, diante de controvérsia se esse direito de apropriação era 

limitado aos pagamentos feitos pela administração pública em decorrência da relação de trabalho, 

ou se também em razão de contrato de prestação de serviço ou de aquisição de obra (ou bens).  

 

No Parecer Normativo nº 2, de 18 de maio de 2012, da Receita Federal do Brasil -

RFB, posicionou em sentido contrário ao pleito municipal/estatal, destacando-se os seguintes 

trechos: 

 
“ Dúvidas têm sido suscitadas por unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) acerca da legalidade da edição, por alguns estados e Municípios da federação, 
de atos normativos determinando aos órgãos da respectiva administração - direta e 
indireta - a retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre 
pagamentos efetuados por esses órgãos às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de 
bens e pela prestação de serviços em geral. 
 
2. Trata-se, na espécie, da tributação prevista no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, atualmente regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 
1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
(...) 
5.1. Como se pode observar, a obrigatoriedade de retenção em comento cabe 
aos órgãos, autarquias, fundações e entidades da administração pública 
federal, não se estendendo aos entes das administrações dos estados, Distrito 
Federal e Municípios. 
(...) 
11. Embora a Constituição Federal, nos arts. 157, inciso I, e 158, inciso I, destine aos 
estados, Distrito Federal e Municípios, o produto da arrecadação do IRRF sobre os 
rendimentos pagos por estes, a qualquer título, estas pessoas políticas não têm 
competência para legislar sobre o imposto sobre a renda, restringindo-se a sua 
atividade em aplicar a legislação federal que disciplina o referido imposto. 
 
11.1. Estados, Distrito Federal e Municípios têm titularidade direta sobre o produto 
da arrecadação do imposto incidente na fonte, vale dizer, do imposto que resultar da 
aplicação da legislação federal pertinente ao rendimento pago. 
(...) 
12. Estados, Distrito Federal e Municípios não têm permissão constitucional ou 
legal para instituir modalidades de incidência do IRRF. O art. 64 da Lei nº 
9.430, de 1996, alcança apenas os órgãos da administração pública federal. Na 
situação específica, a retenção indevida pode significar - caso não haja 
compensação entre a União e os demais entes - perda de receita para alguns 
entes e ganhos indevidos para outros, tendo em vista a repartição tributária de 
que cuida o art. 159 da Constituição. 
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(...) 
13.6 A partir dessa reminiscência do direito dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios sobre o produto da arrecadação do IRRF sobre os pagamentos feitos, por 
esses entes federados, aos seus empregados e servidores públicos (folha), fica claro 
que a regra sempre foi restrita aos valores desembolsados pelos entes políticos 
enquanto empregadores; 
13.7 Assim, fica demonstrada a improcedência da interpretação ampliativa que tem 
por objetivo avançar sobre outras retenções do IRRF, à exemplo da prevista 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. (...)” 

 

Mas já existiam decisões divergentes, uma delas era o PARECER/PGFN/CAT/Nº 

276/2014, a PGFN informa que o TCU possui entendimento favorável aos Municípios 

(Decisão nº 125, de 27/02/02). Manifestou o TCU que “sempre que houver retenção na 

fonte, inclusive relativa aos pagamentos efetuados à pessoa jurídica, o produto dessa 

arrecadação pertence ao Estado, Distrito Federal ou Município do qual se originou o 

pagamento”. 

 

 

 

II- DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

Para pôr fim a esta celeuma, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento 

do RE 1293453/RS (Tema 1130), que fixou tese em sede de repercussão geral sobre  O 

DIREITO DOS MUNICÍPIOS SE APROPRIAREM DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 

(IRRF) PAGOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS, EM RAZÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO 

DE BENS E/OU SERVIÇOS FIRMADO COM ENTE MUNICIPAL.  

 

A discussão envolvendo o Recurso Extraordinário referido surgiu na Justiça Federal 

no Rio Grande do Sul, em especial, em um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

(IRDR) instaurado perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), pelo Município de 

Sapiranga/RS. 

 

O Município sustentou, no caso, que desde a publicação da IN 1.599/2015 a União 

passou a compreender que deveria o Município ser excluído da participação nos impostos pagos a 

pessoas jurídicas, em razão de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços.  

 

No julgamento do IRDR, ficou estabelecido que a Constituição Federal (art. 158, inc. 

I) define o direito do Ente municipal ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na 

fonte. Destarte, no julgamento no STF, foi negado provimento ao Recurso Extraordinário da 

União para estabelecer a seguinte tese em sede de repercussão geral:  

 

Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a 

titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda 

retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas 

autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas 
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para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 

158, I, e 157, I, da Constituição Federal. 

 

Foram opostos embargos de declaração do julgado, suscitando omissões inclusive no 

que tange à necessidade da modulação de efeitos. 

 

Os embargos de declaração foram rejeitados pelo STF, que entendeu pela inexistência 

de contradição, obscuridade ou omissão, assim como pelo não cabimento da modulação de efeitos, 

pois não estão presentes os requisitos legais. Tal decisão em sede de embargos de declaração foi 

publicada em 17/12/2021, com o trânsito em julgado em 16/2/2022. 

 

 

III- ORIENTAÇÕES IMPORTANTES.  

 

 

Diante do exposto, não resta mais qualquer dúvida de que é direito de apropriação 

plena pelos Município da retenção do imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF pagos 

pelas pessoas jurídicas, em razão de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços 

firmado com o ente Municipal, sendo orientação desta Federação que OS MUNICÍPIOS EXPEÇAM 

ORIENTAÇÃO/NORMATIVO PARA QUE AS UNIDADES GESTORAS DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO PROMOVAM A 

RETENÇÃO E O RECOLHIMENTO, AO TESOURO DO MUNICIPAL, DO REFERIDO IMPOSTO. 

 

Com o objetivo de padronizar o procedimento para que a retenção e o recolhimento 

do tributo seja realizado em conformidade ao que determina a legislação, sem deixar de cumprir 

com as obrigações acessórias de prestação de informações à Receita Federal do Brasil (RFB), faz-

se fundamental que ato normativo local estabeleça que a Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Município efetuará as retenções na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os 

pagamentos destinados às pessoas físicas e jurídicas, pelo fornecimento ou disponibilização de 

bens, ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, com base nas disposições constantes 

nas Instruções Normativas da RFB, em especial a Instrução Normativa RFB 1.234, de 11 de janeiro 

de 2012, ou em norma que vier a alterá-la ou substituí-la. 

 

Para que a retenção e o recolhimento ocorram da forma determinada pela legislação, é 

importante que os Municípios tragam em sua norma requisitos mínimos para que possam fazer a 

retenção devida do IR.  

 

 ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do IR sobre os pagamentos que efetuarem às 

pessoas físicas e jurídicas;  

 as retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos 

antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços para entrega futura;  

 não se sujeitam à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e 

mercadorias elencados no art. 4º da Instrução Normativa RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012; 

  as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da 

Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, 
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científico e as associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei 9.532, de 1997, e as pessoas jurídicas 

optantes pelo Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro 

de 2006;  

 disponibilizar aos órgãos e às entidades contratantes declarações para fins de não retenção do 

IRRF. Podendo constar o modelo de declaração, anexo ao ato normativo;  

 desnecessidade de que valores recolhidos sejam informados na Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais – DCTF enviada à União: 

 não deverá ser efetuada a retenção sobre as faturas de energia elétrica, de telefonia e de outros 

bens e serviços sobre os quais o Município realize pagamentos exclusivamente por meio de fatura 

ou boleto bancário com código de barras e que não se verifique a viabilidade de ser realizado de 

outra forma, até que sejam realizadas as negociações e os ajustes necessários e as cobranças já sejam 

emitidas com valor líquido da retenção;  

 a obrigação de retenção do IR alcançará todos os contratos e as relações de compras e 

pagamentos efetuados pelos órgãos e entidades já mencionados;  

 deverá ser feito alteração dos instrumentos contratuais, a fim de que passem a prever a retenção;  

 em relação às novas contratações, os órgãos e as entidades devem adequar os editais e as minutas-

padrão dos contratos administrativos. 

 

Ressalva-se que o Imposto em comento sendo de competência tributária federal de 

forma que descabe qualquer iniciativa legislativa municipal no sentido de adentrar esse espaço de 

atuação constitucional da União que, aliás, é indelegável. Ou seja, é proibida a modulação das 

características tributárias da retenção, tais como fato gerador, alíquota, base de cálculo, incidência, 

imunidade ou isenções. 

 

É sugerido que após a regulamentação de novos procedimentos de retenção de IRRF, 

o Município proceda com a comunicação a todos os prestadores de serviços e bens alcançados pela 

norma e faça constar em aditivo contratual a obrigação do prestador para adequação como o devido 

destaque na Nota Fiscal dos valores correspondentes à retenção de IRRF.  

 

É também dever do contador municipal realizar a retenção do tributo sobre o valor 

bruto, aplicando a alíquota correspondente sobre os serviços prestados ou bens fornecidos que 

estejam alcançados pela norma, mesmo que esses não estejam destacados em documento fiscal do 

prestador. 

 

De forma a orientar os Municípios, segue em anexo, modelo de decreto para 

estabelecer a obrigação da retenção e recolhimento do IRRF sobre os valores pagos pelas pessoas 

jurídicas, em razão de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços firmado com o ente 

Municipal. 

 

O departamento Jurídico da FAMEM se coloca à disposição dos Municípios para 

esclarecimentos que se fizerem necessárias, por meio dos telefones (98) 2109-5416/5417. 

 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO DA FAMEM 
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MODELO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 

O prefeito Municipal de XXX-MA, no uso de suas atribuições previsto no art. XX da 

Lei orgânica do Município de XXX-MA,  

 

Considerando que, em virtude da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento 

do Recurso Extraordinário 1.293.453/RS, ao apreciar o Tema 1130, com repercussão geral, é 

receita própria do Estado, dos Municípios, bem como de suas respectivas autarquias e fundações, 

a totalidade do produto do Imposto sobre a Renda (IR) retido, não importando a origem (IR sobre 

rendimentos pagos aos seus servidores e empregados ou sobre pagamentos efetivados a 

fornecedores de bens ou serviços, pessoas físicas ou jurídicas), consoante disposto nos arts.157, I, 

e 158, I, da Constituição Federal. 

 

Considerando que ante a sobredita decisão do STF, a Receita Federal do Brasil (RFB) editou a 

Instrução Normativa nº 2.0941, de 15 de julho de 2022, estabelecendo, no § 7º do art. 12, a 

desnecessidade do Estado e dos Municípios, além de suas respectivas autarquias e fundações, 

indicarem na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) os valores relativos 

ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF). 

 

DECRETA 
 

Art. 1º As unidades gestoras de orçamento e finanças da administração pública direta, autárquica e 

fundacional do Município ficam obrigadas a promover a retenção e o recolhimento, ao Tesouro 

do Município, do imposto de renda incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas físicas ou 

jurídicas contratadas para o fornecimento de bens ou a prestação de serviços. 

 

§ 1º Os valores retidos serão recolhidos imediatamente ao Tesouro Municipal, por meio do Sistema 

de pagamento; 

§ 2º Os comprovantes de retenção e de recolhimento do imposto de renda serão anexados aos 

respectivos processos de pagamento; 

§ 3º As retenções do imposto de renda de que trata este decreto serão efetuadas no ato do 

pagamento, inclusive nos casos de adimplemento antecipado por conta de fornecimento de bens 

ou de prestação de serviços. 

 

Art. 2º Os procedimentos para a retenção do imposto de renda e do respectivo recolhimento ao 

Tesouro Estadual obedecerão a Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 e suas 

alterações. 

 

Art. 3º Em caso de descumprimento do disposto nesta Portaria, caberá à unidade gestora do 

orçamento e finanças e aos órgãos de controle a apuração de responsabilidades e aplicação das 

sanções cabíveis 

 

Art. 4º Os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do 

Município tomarão as medidas necessárias para que seus prestadores de serviço e fornecedores de 
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bens emitam suas respectivas notas fiscais em observância às regras de retenção dispostas na 

Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alterações. 

 

Art.5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposição em 

contrário. 

 

XXX-MA, XX de fevereiro de 2023. 

 

 

Prefeito Municipal de XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.famem.org.br/

