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FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICES DE MERCADO E 
FUNDOS DE ÍNDICES DE AÇÕES: FORMA DE TRIBUTAÇÃO  Data 12/09/2012 
 
 

Foi publicada, em 10 de setembro de 2012, a Instrução Normativa da Receita Federal 
do Brasil (“IN RFB”) nº 1.290, a qual altera a IN RFB nº 1.022/10, que dispõe sobre a 
tributação sobre rendimentos e ganhos líquidos auferidos no mercado financeiro de 
capitais. 

Dentre as principais alterações promovidas, destacamos a inserção dos artigos 22-A; 
22-B; 22-C e 22-D na IN RFB nº 1.022/10, que estabelecem a forma de tributação dos 
rendimentos auferidos em Fundos de Investimento em Índice de Mercado - Fundos de 
Índice de Ações com cotas negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado, 
constituídos na forma regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Com efeito, nos termos do aludido artigo 22-B, na integralização de cotas por meio da 
entrega de ações, o imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital deverá 
ser apurado e recolhido pelo investidor até o último dia útil do mês subsequente ao do 
evento, à alíquota de 15% (quinze por cento). Neste sentido, o ganho de capital será a 
diferença positiva entre o preço de fechamento de mercado das referidas ações 
utilizadas para integralização das cotas e seus respectivos custos de aquisição, 
observada a retenção de 0,005% (cinco milésimos por cento) quando da integralização 
de cotas de Fundos; 

Por seu turno, dispõe o artigo 22-C que no resgate de cotas em ações, o imposto sobre 
a renda incidente sobre a diferença positiva entre o valor patrimonial da cota no 
fechamento do dia do resgate e o valor de integralização ou de aquisição da cota no 
mercado secundário, conforme o caso, deverá ser retido e recolhido pelo administrador 
do Fundo.  
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Em caso de aquisição de cotas no mercado secundário, o administrador do fundo 
exigirá do beneficiário a apresentação da nota de aquisição da cota ou declaração do 
curto médio de aquisição, sendo certo que, na falta de sua apresentação, o curso de 
aquisição será igual a zero. 

Por fim, na hipótese de alienação de cotas, estabelece o artigo 22-D da IN SRF nº 
1.022/10 que o ganho constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação da 
cota e o valor de integralização ou de aquisição da cota no mercado secundário, será 
tributado: (i) de acordo com as regras aplicáveis aos ganhos líquidos auferidos no mês, 
quando se tratar de operação realizada em bolsa de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas; e (ii) conforme as regras aplicáveis aos ganhos de capital na 
alienação de bens ou direitos de quaisquer natureza, em operações realizadas fora de 
bolsa. 

Importante ressaltar que as alterações promovidas pela IN RFB nº 1.290 entraram em 
vigor na data de sua publicação.   

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 
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Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 


