
MEMORANDO 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 806/2017 – IMPOSTO DE RENDA – 
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Medida Provisória nº 806, que introduz alterações na cobrança 
e recolhimento do Imposto sobre a Renda incidente sobre as aplicações em 
fundos de investimento – em especial, no tocante aos fundos fechados, que não 
admitem o resgate antecipado de cotas. 

A legislação anterior dispunha que os cotistas de fundos fechados eram 
tributados apenas na amortização de cotas, ou na ocorrência da liquidação ou 
distribuição de recursos aos cotistas do fundo. A Medida Provisória nº 806, no 
entanto, passou a estabelecer, também para esses fundos, a sistemática de 
tributação denominada “come-cotas”. 

A incidência do imposto se dará no último dia útil dos meses de maio e 
novembro – ou, se ocorrer antes, na data da amortização ou resgate de cotas. A 
base de cálculo corresponderá à valorização da cota. A alíquota variará 
conforme a classificação do fundo e o prazo de investimento, de acordo com a 
tabela abaixo: 

Fundos de Longo Prazo Fundos de Curto Prazo 
Inferior a 180 dias 22,5% Inferior a 180 dias 22,5% 
Entre 181 e 360 dias 20,0% Superior a 180 dias 20,0% 
Entre 361 e 720 dias 17,5%     
Superior a 720 dias 15,0%     

A Medida Provisória ainda trata de rendimentos acumulados até 31 de maio de 
2018, que serão tributados nessa data e com base na diferença entre o valor 
patrimonial da cota na ocasião e seu custo de aquisição. 

Outras espécies de fundo não se sujeitam à nova forma de tributação: 

(i) Fundos de Investimento Imobiliário – FII permanecem sob a Lei nº 
8.668/93; 

(ii) Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC e FIC-FIDC 
continuam sendo tributados na amortização, alienação e resgate de 
cotas; 



(iii) Fundos de Investimento em Ações – FIA e FIC-FIA permanecem 
tributados no resgate de cotas; 

(iv) fundos constituídos exclusivamente por investidores não residentes no 
País ou domiciliados no exterior se sujeitam ao art. 81 da Lei nº 8.981/95; 

(v) fundos que prevejam em seu regulamento o término improrrogável até 
31/12/2018 serão tributados na amortização ou resgate de cotas; 

A Medida Provisória tratou, ainda, do caso dos fundos de investimento em 
participações (FIP) e das consequências de seu enquadramento como entidade 
de investimento, conforme regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). 

Caso o FIP seja qualificado como entidade de investimento, estará sujeito à 
tributação nos termos do art. 2º da Lei nº 11.312/06 – que estabelece tributação 
na fonte à alíquota de 15% sobre a diferença entre o valor de resgate e o custo 
de aquisição da cota. 

De todo modo, nesse caso, os recursos obtidos pelos fundos na alienação de 
quaisquer investimentos serão considerados distribuídos imediatamente aos 
cotistas, sujeitando-se à incidência do imposto a partir do momento em que, 
somados às demais distribuições efetivas, superarem o capital total 
integralizado no FIP, FIC-FIP ou FIEE. 

Caso não se qualifique como entidade de investimento, o FIP estará sujeito às 
regras gerais de tributação das pessoas jurídicas, inclusive com relação a 
obrigações acessórias. Além disso, nesse caso, os rendimentos e ganhos 
auferidos pelo FIP que não tenham sido distribuídos aos cotistas até 
02/01/2018 serão considerados pagos ou creditados nessa data, sujeitando-se à 
retenção na fonte à alíquota de 15%. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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