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INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SEÇÃO) Nº 500883544.2017.4.04.0000/RS
RELATOR
:
SUSCITANTE :
INTERESSADO :
:
MPF
:

JORGE ANTONIO MAURIQUE
Juízo Substituto da 1ª VF de Novo Hamburgo
MUNICÍPIO DE SAPIRANGA
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DESTINAÇÃO DE RECEITAS.
MUNICÍPIO. UNIÃO.
Verificado o pressuposto da repetição de processos contendo controvérsia sobre a
mesma questão de direito, bem com representando o risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica, admite-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para exame da tese
delimitada nos seguintes termos: 'Interpretação do art. 158, inciso I, da Constituição Federal, no
âmbito da distribuição das receitas arrecadadas a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a qualquer título, a pessoas físicas ou
jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços.'.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
1a. Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, admitir o incidente de
resolução de demandas repetitivas, delimitar a tese e promover a afetação de futuros e eventuais
recursos de agravo e apelo acerca da ação originária, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 16 de março de 2017.
Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE
Relator

Documento eletrônico assinado por Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26
de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
8874233v2 e, se solicitado, do código CRC 87A14A04.
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