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Fundos Fechados – Solução de Consulta nº 14/08 Data 15/04/2008 

 
 
Em 04 de abril de 2008 foi publicado no Diário Oficial da União a Solução de Consulta 
nº 14, proferida pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”), que 
representa importante manifestação do entendimento manifestado pelas Autoridades 
Fiscais sobre o tema da tributação dos fundos de investimento fechados, especialmente 
depois da mudança ocorrida no regime de tributação aplicável aos fundos de 
investimento em geral e considerando manifestação anterior proferida em Solução de 
Consulta nº 348, de 13.07.07.  
 
I – Da evolução e contexto legislativos 
 
Como é sabido, as Leis nº 11.033, de 21.12.04, e nº 11.053, de 29.12.04, introduziram 
alterações à legislação pertinente à tributação dos fundos de investimento. De forma 
sucinta, sob a égide do novo regime, admitiu-se a classificação dos fundos 
fundamentalmente em dois grandes grupos: (i) “fundos de investimento de curto prazo” 
(“FICP”); e (ii) de “longo prazo” (“FILP”). A partir de então, passou a vigorar tributação 
regressiva ao investidor, sob a sistemática conhecida como “come-quotas”, de acordo 
com o período de permanência da aplicação (exceção feita a alguns fundos específicos,  
como o Fundo de Investimento em Ações – “FIA”).  
 
À época da publicação de tais Leis, muito se discutiu sobre a vigência das regras até 
então existentes, especialmente do quanto disposto na Instrução Normativa da Receita 
Federal do Brasil (“IN/RFB”) nº 25, de 06.03.01, no que tange à manutenção de tipos de 
fundos com característica peculiares e sua respectiva tributação, como os “fundos de 
investimento fechados”. Vale lembrar que nos termos da referida IN/RFB, a tributação 
dos fundos fechados ocorria somente no resgate, o que conflitaria com a nova regra 
instituída, se os fundos fossem genericamente classificados pela composição de sua 
carteira em FICP ou FILP. 
 
II – Da Solução de Consulta nº 348/07 e seus efeitos 
 
Em 13.07.07, foi proferida a Solução de Consulta nº 348. Nesta oportunidade, a 
Superintendência Regional da Receita Federal (“SRRF”), da 8ª Região Fiscal, 
manifestou entendimento de que “a partir de 1º de janeiro de 2005, para fins de 
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incidência do Imposto de Renda na Fonte, os fundos de investimentos são classificados 
em fundos de curto prazo e fundos de longo prazo de acordo com a composição de sua 
carteira, independentemente de sua forma de constituição (aberto ou fechado).” Ou 
seja, o Fisco entendeu pela revogação tácita das regras especificamente aplicáveis aos 
fundos de investimento fechado. 
 
É importante observar que a Consulta formal à RFB é procedimento administrativo, 
atualmente regido pela IN/RFB nº 740, de 02.05.07, cujo efeito produzido pela decisão 
em seu curso é aplicável apenas à consulente, vinculando a Administração Tributária. 
De qualquer forma, é reconhecida como a manifestação do (preocupante) entendimento 
das Autoridades Fiscais.  
 
III – Da Solução de Consulta nº 14/08 e seus efeitos 
 
Em 04 de abril de 2008, como dito, foi publicado a Solução de Consulta nº 14, com a 
seguinte ementa:  

         
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF. 
Ementa: FUNDOS DE INVESTIMENTO FECHADOS Os ganhos e 
rendimentos produzidos pelos fundos de investimentos 
constituídos sob a forma de condomínio fechado, em que as cotas 
somente são resgatadas ao término do prazo de duração do 
fundo, são tributados na forma do disposto no art. 14 da Instrução 
Normativa SRF nº 25, de 6 de março de 2001. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 
1997; Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; Lei 
nº 10.892, de 13 de julho de 2004; Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004; Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004; 
Instrução Normativa SRF nº 25, de 6 de março de 2001; Instrução 
Normativa SRF nº 487, de 30 de dezembro de 2004, Instrução 
Normativa RFB nº 740, de 02 de maio de 2007, e Instrução CVM 
nº 409, de 18 de agosto de 2004. 
ADALTO LACERDA DA SILVA - Coordenador-Geral” 

 
Os termos da ementa são claros: os fundos fechados permanecem sujeitos à tributação 
somente no resgate de suas quotas, nos termos da IN/RFB nº 25/01. 
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Considerando que referida consulta foi proferida pela COSIT, e pela atribuição de 
competência para tais processos administrativos conferidos pela IN/RFB nº 740/07, 
artigo 10, inciso I, a proponente é “órgão central da administração pública federal” ou 
“entidade representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito nacional”. 
Pela natureza da matéria, é provável que a proponente seja entidade representativa de 
categoria econômica ou profissional, sendo os efeitos da consulta por ela formulada 
irradiados sobre todos os associados por ela representados administrativamente. 
 
Comente-se, por oportuno, que os consulentes de consultas solucionadas a partir de 
então poderão se valer, em caso de decisão divergente, do instituto da Solução de 
Divergência. Note-se que a Solução de Divergência é de competência do COSIT, cujo 
entendimento sobre a matéria é o manifestado pela Solução de Consulta nº 14/08. 
 
Sabe-se que a Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID formulou, no 
passado, consulta sobre o tema. Não temos notícia oficial de ser esta Solução relativa à 
demanda proposta pela ANBID. Se realmente for o caso, todas as instituições 
financeiras a ela associadas poderão se valer dos efeitos da decisão supra.  
 
Os termos da Solução de Consulta nº 14/08 vão ao encontro de nosso entendimento 
sobre a matéria, na medida em que tanto a indisponibilidade (econômica e jurídica) dos 
rendimentos pelo investidor num fundo fechado, quanto as dificuldades práticas à 
execução da sistemática, são fatores impeditivos, para a tributação prevista no “come-
quotas”, sendo justificável uma sistemática diferenciada de tributação. 
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