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Publicidade 

Uma manifestação da Receita Federal, publicada no Diário Oficial da União no início 
deste mês, põe um ponto final numa dúvida gerada pelo próprio órgão em relação 
à tributação dos fundos de investimento fechados. A Coordenação-Geral de 
Tributação (Cosit) da Receita publicou novo esclarecimento, por meio da Solução de
Consulta nº 14. Nela, a Cosit confirma que a incidência do imposto de renda sobre 
o rendimento desses fundos somente no momento do resgate das cotas com o 
término de duração da carteira ou quando há a cessão das cotas para terceiros. 

A interpretação foi recebida com alívio por investidores e profissionais da área, pois 
mantém o entendimento que já vinha sendo aplicado pelo mercado para este tipo 
de investimento. 

As dúvidas em relação à tributação dos fundos fechados surgiram em julho do ano 
passado a partir da resposta da Delegacia Regional da Receita Federal de São Paulo 
à consulta de um contribuinte do Estado. Por esta resposta, o órgão entendeu que 
os fundos de longo prazo, abertos ou fechados, teriam uma incidência semestral do 
imposto de renda, prática conhecida no mercado como come-cotas por subtrair a 
parcela relativa à alíquota de 15% do rendimento do aplicador no período. O 
entendimento, se prevalecesse, mudaria por completo as regras aplicadas pelo 
mercado até então e poderia trazer inúmeras complicações fiscais para os fundos e 
administradores de recursos. 

O advogado Paulo Vaz, do escritório Levy & Salomão, especializado em tributação 
na área financeira, afirma que vários administradores, no caso os bancos, e fundos 
estariam em risco com uma possível mudança de tributação. Isto porque a Receita 
Federal poderia entender que o imposto semestral - cobrado nos meses de maio e 
dezembro - deveria ser recolhido pelos fundos também para o período passado. 
Neste caso, ao valor do imposto não recolhido seria acrescido de uma multa de 
75%, mais juros. Além disto, diz, a responsabilidade pelo recolhimento seria do 
administrador do fundo. 

Para Igor Nascimento de Souza, sócio do escritório Souza, Schneider e Pugliese, 
com a solução de consulta da Cosit, o questionamento sobre o assunto dentro da 
Receita deve ser encerrado. O que significa que as delegacias regionais devem 
adotar o mesmo entendimento da Coordenação-Geral de Tributação. Na hierarquia 
da estrutura da receita, a Cosit está acima das delegacias regionais. "Por ser um 
órgão superior dentro da Receita, a Cosit põe um ponto final sobre o assunto", 
afirma. 
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