
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 75ª edição, estamos tratando de 17 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão Geral reconhecida

 • Imunidade Tributária – ICMS – energia elétrica

STJ – ICMS - garantia estendida – exclusão da base de cálculo

STJ – IPI - não incidência na importação de veículo por pessoa física para uso próprio 

TRF1 – FUNRURAL – não incidência sobre a comercialização da produção rural do empregador rural pes-
soa física

Legislação e Soluções de Consulta

Decreto nº 8.392/2015 – Aumento do IO/Crédito – operações de Crédito – pessoas físicas

Instrução Normativa nº 1.544/2015 – PIS/COFINS devidos pelas instituições financeiras e seguradoras

Instrução Normativa nº 1.545/2015 – IRPF – Declaração de Ajuste Anual

Instrução normativa nº 1.547/2015 – Preços de transferência na exportação

Instrução normativa nº 1.548/2015 – Cadastro de Pessoas Físicas

Solução de Consulta nº 1/2015 - COSIT – IRPF/IRPJ – Honorários de Sucumbência

Solução de Consulta nº 9/2015 - COSIT – Simples – Exclusão – Contribuição Previdenciária Patronal sobre 
13º salário

75Informativo tributário n° 75 • ano VI • Janeiro e Fevereiro de 2015



Solução de Consulta nº 14/2015 –  COSIT – PIS/COFINS – Redução a zero das alíquotas incidentes sobre 
as receitas da venda dos produtos classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 
01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03 da TIPI, por atacadistas e varejistas tributados pelos regimes 
cumulativo e não-cumulativo

Solução de Consulta nº 353/2014 – COSIT – Auxílio-alimentação – pecúnia – Contribuições Previden-
ciárias e IRRF

Solução de Consulta nº 362/2014 – COSIT – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) – 
venda de equipamentos importados pela consorciada líder ao consórcio

Solução de Consulta Nº 378/2014 – COSIT –  IRPJ e CSLL – dedução de IPI, PIS/COFINS

Solução de Consulta nº 384/2014 – COSIT – Compensação de Contribuição Previdenciária sobre a Re-
ceita Bruta (CPRB)

Solução de Consulta nº 7.042/2014 – DISIT/SRRF07 – Fundo de investimentos – dispensa de retenção 
do IRRF
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Desde já, o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos 
clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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Jurisprudência

STF – Repercussão Geral reconhecida

 • Imunidade Tributária – ICMS – energia elétrica

Em 05/02/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) publicou acórdão em que reconheceu a existência 
de Repercussão Geral em discussão relativa ao alcance da imunidade tributária, prevista no artigo 155, 
§ 2º, inciso X, alínea “b”, da Constituição Federal, à intermediária que adquire energia elétrica e a aliena 
a consumidores finais no mesmo estado. A referida questão constitucional será apreciada no Recurso             
Extraordinário (RE) 748.543/RS, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio.

STJ – ICMS - garantia estendida – exclusão da base de cálculo

Em 10/02/2015, ao julgar o REsp 1.346.749/MG, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
compreendeu, por unanimidade, que o valor pago a título de garantia estendida não integra a base de 
cálculo do ICMS.

Para o Ministro Relator, Benedito Gonçalves, o ICMS deve incidir sobre valores que efetivamente                 
componham o preço da venda, não sendo o caso da garantia estendida, repassada integralmente às            
seguradoras, pois não representa um pressuposto para a realização da venda, conforme reconhecido 
pelas Resoluções ns. 122/05 e 296/2013 do CNPS (Conselho Nacional de Seguros Privados), a qual veda 
condicionar a compra de mercadoria à contratação de seguro.

STJ – IPI - não incidência na importação de veículo realizada por pessoa física para uso próprio 

Em 25/02/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgando o REsp 1.396.488/SC, 
por maioria de votos, decidiu pela não incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na im-
portação de veículo por pessoa física para uso próprio.

Segundo o Relator do caso, Ministro Humberto Martins, a referida operação de importação de automóvel 
realizada por pessoa física e destinada ao uso próprio não possui natureza mercantil e, desse modo, não 
poderia ser cobrado o IPI nessas situações.

Apesar da decisão favorável aos contribuintes, ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal 
Federal (STF), em sede de repercussão geral, o Recurso Extraordinário nº 723651/RG, por meio do qual 
será dado o veredito final sobre a constitucionalidade dessa exigência tributária.

TRF1 – FUNRURAL – Não incidência sobre a comercialização da produção rural do empregador rural 
pessoa física

Em 13/02/2015, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu, à unanimidade,
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pela não incidência da contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), 
devida pelo empregador rural pessoa física, sobre a comercialização dos produtos rurais. Isso porque 
considerou ser inconstitucional a base de cálculo da referida contribuição prevista na Lei 10.256/2001, 
tornando inválida a cobrança.

Sobre a matéria, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do                                                    
Recurso Especial nº 1.070.441/SC, firmou orientação no sentido de ser inconstitucional o art. 1º da Lei 
10.256/2001, de modo a prevalecer a extinção definitiva da contribuição ao FUNRURAL, desde sua               
instituição, pois teriam sido perpetrados os mesmos vícios contidos no art. 1º da Lei nº 8.540/1992, declara-
da inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do Recurso Extraordinário 
nº 596.177/RS1.

Indo além, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou com Repercussão Geral o Recurso Extraordinário 
nº 718.874/RS para avaliar exatamente a validade da referida contribuição social, dessa forma, haverá 
maior segurança jurídica para o empregador rural pessoa física não recolher a contribuição social sobre o 
valor comercial dos produtos rurais e permitirá o pedido de restituição ou compensação dos valores pagos       
indevidamente.

Legislação e Soluções de Consulta

Decreto nº 8.392/2015 – Aumento do IO/Crédito – operações de Crédito – pessoas físicas

Em 21/01/2015, foi publicado o Decreto nº 8.392/2015, que alterou o Decreto nº 6.306/2007 para majorar 
as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito (“IO/Crédito”) incidente sobre as operações de mútuo 
e financiamento de imóveis não residenciais contratados por pessoas físicas. O novo decreto aumentou de 
0,0041% para 0,0082% as alíquotas de referidas operações de crédito. As novas alíquotas estão em vigor 
desde o dia 22.01.2015.

Instrução Normativa nº 1.544/2015 – PIS e COFINS devidos pelas instituições financeiras e seguradoras

Em 27/01/2015, foi publicada a Instrução Normativa (“IN”) nº 1.544, de 26.01.2015, que alterou a IN nº 
1.285, de 13.08.2012, para adequar à Lei nº 12.973/2014 a legislação infralegal do PIS e da COFINS devi-
dos por bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, so-
ciedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades         cor-
retoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas 
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e 
de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas.

Dentre as alterações, destaca-se a determinação expressa de que o conceito de receita bruta para fins 
de apuração base de cálculo dessas contribuições deve ser aquele expresso no art. 12 do Decreto-Lei nº 
1.598/1977.
_____________________
1Naquela oportunidade, o STF declarou o art. 1º da Lei nº 8.540/1992 inconstitucional, pois (i) o dispositivo criou nova hipótese de incidência da contribuição social não prevista 
na Constituição Federal; (ii) os empregadores rurais pessoa física estariam sujeitos à dupla tributação ao recolher a COFINS e a contribuição social instituída pela referida Lei; 
(iii) normas sobre custeio da Seguridade Social somente poderiam ser criadas por meio de lei complementar.
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Além disso, foi alterado o rol de valores dedutíveis da base de cálculo das contribuições em tela,  possibilitando-
se a dedução dos lucros e dividendos decorrentes de participações societárias que tenham sido registrados 
como receita bruta e das receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como 
investimento, imobilizado ou intangível, conforme o inciso IV, artigo 187, da Lei nº 6.404/76. Outra novidade é a 
possibilidade de excluir da base de cálculo das contribuições em tela incidentes sobre a receita decorrente da 
alienação de participações societárias o valor despendido com a aquisição dessas participações, desde que 
a receita decorrente da alienação não tenha sido excluída da base de cálculo das mencionadas contribuições.

Por fim, dentre as alterações em destaque, possibilitou-se às pessoas jurídicas sujeitas ao regime desta 
IN deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS (i) as perdas com ativos financeiros e mercadorias, em 
operações de hedge; (ii) as despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, 
inclusive com títulos públicos; e (iii) o valor da remuneração e dos encargos, mesmo que contabilizados 
no patrimônio líquido, referentes a instrumentos de capital ou de dívida subordinada, emitidos pela pessoa 
jurídica, exceto na forma de ações.
 

Instrução Normativa nº 1.545/2015 – IRPF – Declaração de Ajuste Anual

Em 04/02/2015, foi publicada a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 1.545 (“IN nº 1.545/2015), 
por meio da qual foram estabelecidas as normas e procedimentos para a apresentação da Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (“DIRPF”) referente ao exercício de 2015,        
ano-calendário de 2014.

Dentre as disposições reguladas por meio da referida norma, destacam-se a obrigatoriedade de                          
apresentação de DIRPF pelas pessoas físicas residentes no Brasil que, no ano de 2014, receberam         
rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 26.816,55 ou rendimentos não tributáveis ou tributados 
somente na fonte superiores a R$ 40.000,00. Também devem declarar aqueles que, em qualquer mês, (i) 
apuraram ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto; (ii) realizaram 
operações em bolsas de valores, de mercadorias e futuros; e (iii) auferiram ganhos ou possuem bens ou 
propriedades rurais dentro dos valores estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.

A DIRPF dever ser entregue no período de 02.03.2015 a 30.04.2015, mediante a utilização do Programa 
Gerador da Declaração (“PGD”), do serviço “Declaração IRPF 2015 on-line” disponível no Centro Virtual 
de Atendimento (“e-CAC”), com o uso de certificado digital, ou do serviço “Fazer Declaração” por meio do 
aplicativo para dispositivos móveis “APP IRPF”.

Instrução normativa nº 1.547/2015 - Preços de transferência na exportação.

Em 13/02/2015, foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.547, que fixou regras para a comprovação 
de preços de transferência na exportação, para o ano-calendário de 2014.

Restou determinado que as receitas de vendas nas exportações auferidas em reais nos anos-calendário 
de 2014, 2013 e 2012, nas operações com pessoas vinculadas, deverão ser multiplicadas pelo fator de 
1,00 (um inteiro), para efeito de apuração da média aritmética ponderada trienal do lucro líquido de que
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trata o art. 48 da Instrução Normativa RFB nº 1.312/2012.

Alternativamente, a pessoa jurídica, cuja receita líquida de exportação para pessoas vinculadas não             
ultrapassar 20% do total da receita líquida de exportação,  poderá apurar o lucro líquido anual mínimo de 
10%, mediante a multiplicação das receitas de vendas nas exportações para empresas vinculadas, pelo 
fator de 1,00 (um inteiro), considerando-se exclusivamente o ano-calendário de 2014.

Instrução normativa nº 1.548/2015 – Cadastro de Pessoas Físicas 

Em 13/02/2015, foi publicada a Instrução Normativa nº 1.548 (“IN”), proferida pela Receita Federal do        
Brasil (“RFB”), que dispõe sobre os procedimentos relativos ao Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF”). 
Dentre as regras estabelecidas, destacam-se a obrigatoriedade de inscrição no CPF das pessoas físi-
cas que (i) residem no Brasil e integram o polo passivo de relação tributária ou (ii) residem no Brasil ou                        
exterior e: a) praticam operações imobiliárias; b) possuem contas bancárias; c) operam no mercado finan-
ceiro ou de capitais no Brasil; d) possuem bens e direitos sujeitos a registro público ou cadastro específico; 
e) com 16 anos constem como dependentes em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da    
Pessoa Física (“DIRPF”); f) estejam registradas em ofício de registro civil de pessoas naturais no Brasil; e 
g) sejam filiadas como segurados da Previdência Social ou requerentes de benefícios no Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

Referida Instrução Normativa também determina os documentos necessários à inscrição e locais de        
solicitação, que podem ser tanto no Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal e Entidades 
Públicas Conveniadas, como as próprias Unidades de Atendimento da RFB.

Além disso, mencionada IN disciplina sobre o cancelamento do pedido de inscrição no CPF, o qual                  
ocorrerá somente mediante a constatação, pela própria pessoa física, da multiplicidade de inscrições 
ou nos casos de óbito. Porém, referida inscrição será cancelada de ofício nas hipóteses de decisão                          
administrativa ou determinação judicial.

Por fim, nos termos da IN, entende-se por situação cadastral: (i) regular, quando não houver                                         
inconsistência cadastral e não constar omissão de DIRPF; (ii) pendente de regularização, quando 
houver omissão de DIRPF; (iii) suspensa, quando houver inconsistência cadastral; (iv) cancelada por                     
multiplicidade, quando houver mais de uma inscrição no CPF para a mesma pessoa; e (vii) nula, quando 
constatada fraude.

Solução de Consulta nº 1/2015 - COSIT – IRPF/IRPJ – Honorários de Sucumbência

Em 20/02/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 1, na qual a COSIT consubstanciou entendimento 
acerca da incidência de Imposto de Renda sobre os valores recebidos por advogados (pessoas físicas) ou 
sociedades de serviços de advocacia (pessoas jurídicas) relativos a honorários de sucumbência.

O contribuinte que formulou a consulta supôs que os honorários de sucumbência pagos a sociedades 
de advogados não decorrem de prestação de serviços e, portanto, estariam excluídos da hipótese de              
retenção na fonte do artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda (“RIR”). 
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Citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, porém, a autoridade tributária manifesta                                      
entendimento contrário, no sentido de que os honorários de sucumbência constituem rendimentos 
do trabalho não assalariado, sujeitando-se, dessa forma, à retenção na fonte de tributos. Destarte, os                      
advogados pessoas físicas estariam sujeitos à retenção o imposto de renda, enquanto que as sociedades 
de advocacia, além  da  retenção  do  imposto de renda, estariam sujeitos, também, à retenção de CSLL, 
Contribuição ao PIS e COFINS.

Solução de Consulta nº 9/2015 - COSIT – Simples – Exclusão – Contribuição Previdenciária Patronal sobre 
13º salário

Em 04/02/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 9, por meio da qual a Coordenação-Geral de 
Tributação (“COSIT”) esclareceu como uma empresa excluída do Simples Nacional deve calcular a                   
Contribuição Previdenciária Patronal (“CPP”) sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário.

A Solução de Consulta analisa o caso de uma empresa que, por ter auferido receita bruta superior ao limite 
para enquadramento na tributação simplificada, foi excluída do Simples no transcurso do ano-calendário. 
As empresas optantes pelo Simples estão sujeitas ao recolhimento unificado de diversos tributos, dentre 
os quais está a CPP. Caso o contribuinte seja excluído do regime simplificado, deve passar a efetuar o 
recolhimento da CPP com base em sua folha de pagamento e não mais com base na receita bruta.

Embora a legislação que disciplina o Simples não seja expressa a respeito do cálculo da CPP sobre o 
décimo terceiro salário na ocorrência da situação em tela (de exclusão do Simples de pessoa jurídica 
no decorrer do ano), a Solução de Consulta adota o entendimento de que, neste caso, aplica-se por 
analogia a legislação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Por isso, passa-se a calcular 
a CPP devida sobre a rubrica do décimo terceiro salário de maneira proporcional aos meses em que o                      
contribuinte esteve submetido ao pagamento da CPP com base na folha de pagamento.

Solução de Consulta nº 14/2015 - COSIT – PIS/COFINS – Redução a zero das alíquotas incidentes sobre 
as receitas da venda dos produtos classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os 
Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03 da TIPI, por atacadistas e varejistas tributados pelos regimes 
cumulativo e não-cumulativo

Em 19/02/2015, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 14/2015, em atendimento aos questiona-
mentos transmitidos por contribuinte acerca da interpretação do dispositivo contido no art. 58-B da Lei nº 
10.833/2003.

O dispositivo mencionado reduziu a zero as alíquotas da Contribuição ao Programa de Integração                  
Social (“Contribuição ao PIS”) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”)               
incidentes sobre as receitas decorrentes da venda dos produtos de que trata o art. 58-A daquela mesma 
Lei – quais sejam os produtos classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 
01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03, da TIPI (que, em resumo, se referem a preparações para               
refrigerante e águas). 

Esclarece a Solução de Consulta que, muito embora a Lei nº 10.833/03 seja mais notada por suas
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disposições acerca da modalidade não-cumulativa das citadas contribuições, ela não se presta a                       
apenas isto, mas também a tratar da matéria tributária em geral – sendo que o regime não-cumulativo é 
a prioridade apenas do primeiro capítulo do mencionado diploma legal. Esta impressão pode gerar falsas               
cognições acerca do texto da Lei como um todo.

Considerado isto, deve-se observar que não há no dispositivo do art. 58-B qualquer determinação da apli-
cação daquela regra exclusivamente aos contribuintes sujeitos à modalidade não-cumulativa, tampouco 
proibição de sua aplicação pelos contribuintes da modalidade cumulativa. Dessa forma, a alíquota zero 
sobre as receitas supramencionadas aplica-se, igualmente, para os dois regimes de apuração.

Por fim, faz-se a ressalva de que há exceções para a aplicação da alíquota reduzida. Especificamente, não 
se submetem a esta regra as receitas advindas da venda a consumidor final efetuadas por importador ou 
industrializador do produto. Vale mencionar que a Solução afasta a outra exceção, contida no inciso II, do 
parágrafo único, do art. 58-B em comento, acerca dos contribuintes do Simples Nacional, por entender que 
este item do dispositivo foi revogado por legislação posterior.

Solução de Consulta nº 353/2014 - COSIT – Auxílio-alimentação – pecúnia – Contribuições Previden-
ciárias e IRRF

Em 17/12/2014, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 353/2014, que dispõe sobre a incidência 
das Contribuições Sociais Previdenciárias a cargo do empregador e do empregado e do IRRF sobre os 
pagamentos em espécie (pecúnia) de auxílio-alimentação em dias de feriado trabalhados estipulado em 
Convenção Coletiva.

No entender da COSIT, o auxílio-alimentação pago em espécie tem natureza salarial e integra a base 
de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, pois a lei não exclui da base tributável dessas                
contribuições o pagamento em pecúnia. Além disso, segundo as Autoridades Fiscais, também não poderia 
a Convenção Coletiva efetuar tal exclusão. Assim, apenas o pagamento do auxílio in natura não integraria 
o salário e, portanto, não estaria sujeito à incidência das referidas Contribuições.
 
Com relação ao IRRF, entendeu a COSIT que, pelo fato de o auxílio-alimentação em espécie configurar 
acréscimo patrimonial tributável e a legislação tributária não excluir a incidência do IRRF dessa verba, os 
valores pagos devem ser tributados na fonte de acordo com os artigos 620 e 624 do RIR/1999.

Solução de Consulta nº 362/2014 - COSIT – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) – 
venda de equipamentos importados pela consorciada líder ao consórcio

Em 17/12/2014, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 362/2014, que trata da incidência da 
CPRB sobre os valores recebidos por empresa líder de consórcio enquadrada no artigo 7º, VII, da Lei nº 
12.546/2011 em virtude de venda de equipamento importado ao consórcio do qual é líder. 

No caso em questão, a Consulente, empresa líder do consórcio, realizou uma importação direta, seguida 
da saída dos produtos de seu estabelecimento para o consórcio e informou que efetua a importação dos 
equipamentos em seu próprio nome e que o consórcio a reembolsa. 
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A RFB, ao analisar a consulta, entendeu que a venda ou transferência do bem importado não se confunde 
com operação realizada pelo consórcio e os rendimentos da venda ou transferência têm a natureza de 
receita, tributáveis, portanto, pela CPRB. Assim, entendeu a COSIT que os rendimentos auferidos pela 
empresa líder são receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria e não podem ser 
classificados como reembolso.

Solução de Consulta Nº 378/2014 – COSIT -  IRPJ e CSLL - dedução de IPI, PIS e COFINS.

Em 22/12/2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 378 em que a Coordenação-Geral do Sistema 
de Tributação (“COSIT”) consubstanciou entendimento para a dedução, da base de cálculo do IRPJ e da 
CSLL, dos valores pagos extemporaneamente a título de IPI, Contribuição ao PIS e COFINS.

Segundo a COSIT, o IPI, uma vez que é destacado separadamente da nota fiscal e calculado “por fora”, 
não compõe a receita bruta da pessoa jurídica e, portanto, não pode dela ser deduzido. Para o órgão           
fazendário, a pessoa jurídica seria mero depositário do valor do IPI, cobrado diretamente do cliente.

A Contribuição ao PIS e a COFINS, por sua vez, estão inclusos no preço e podem ser considerados como 
redutores da receita bruta. No entanto, referida dedução deve respeitar o regime de competência, isto é, 
deve ser contabilizada à época dos fatos e oferecida a respectiva receita, por meio da reapuração dos 
exercícios anteriores.

Solução de Consulta nº 384/2014 – COSIT – Compensação de Contribuição Previdenciária sobre a Re-
ceita Bruta (CPRB)

Em 05/01/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 384/2014, onde a as Autoridades Fiscais                         
consignaram a viabilidade da compensação de créditos da Contribuição Previdenciária calculada sobre a 
folha de salários, advindos do pagamento indevido ou a maior desta, com débitos da Contribuição Previ-
denciária sobre a Receita Bruta (CPRB), bem como a possibilidade de compensação desta com aquela.

Os fundamentos da solução ressaltam que a compensação da CPRB está adstrita aos limites da                    
compensação de créditos de tributos previdenciários, previstos nos artigos 89 da Lei nº 8.212/91 e 26 
da Lei nº 11.941/09. A RFB ainda esclarece que a compensação de créditos da CPRB deve ser feita em 
formulário eletrônico específico, denominado “Compensação de Débitos de CPRB” e disponível em seu 
endereço eletrônico.

Solução de Consulta nº 7.042/2014 – DISIT/SRRF07 – Fundo de investimentos – dispensa de retenção 
do IRRF

Em 11/12/2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 7.042/2014, por meio da qual a Divisão de                
Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 7ª Região Fiscal esclareceu que 
os fundos de investimentos, por se constituírem sob a forma de condomínio, não se caracterizam como 
pessoa jurídica, e, como decorrência, estão dispensados de reter o IRRF incidente sobre as importâncias 
pagas ou creditadas a pessoas jurídicas pela prestação de serviços de natureza profissional, previstos no 
artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda.
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