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Introdução

1. Debêntures de Infraestrutura e de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(“Debêntures”)

2.  Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura (“FI-IE”) e Fundos de 
Investimento em Debêntures de produção econômica intensiva em Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (“FI-PD&I”)

3. Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (“FIP-IE”) e Fundo de 
Investimento em Participações na produção econômica intensiva em Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (“FIP-PD&I”)



Regime Tributário Especial

� Emitidas por Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) constituídas para
implementar projetos de investimento em infraestrutura ou na produção econômica
intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS DE

ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO.

� Regime Tributário [IRRF]:

� PF residente ou domiciliada no Brasil: alíquota 0% [exclusivamente na fonte].

� PJ Brasileira: alíquota de 15% [exclusivamente na fonte].

� Não residentes: alíquota de 15% [ou à alíquota 0%, desde que objeto de
distribuição pública* - art. 1º].

� Multa de 20% (do valor total da emissão) em caso de não implementação do
projeto.

* Não aplicável para beneficiários em paraísos fiscais.
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Regime Tributário Especial [comparativo]

1. Debêntures

Investimento
Qualificação do 

Investidor
IRRF IOF/Títulos IOF/Câmbio Tributação dos rendimentos

Pessoas físicas 0% 0%

Pessoas jurídicas 15% 0%

Tributação exclusiva na fonte. Os rendimentos 

poderão ser excluídos na apuração do lucro real. 

Todavia, estão sujeitos à incidência da CSLL (9%). 

Alíquota 0% para fins de apuração das 

contribuições ao PIS e à COFINS no caso de 

rendimentos recebidos por PJ sujeita ao regime 

não-cumulativo.  No caso de PJ sujeita ao regime 

cumulativo, os rendimentos não estão sujeitos à 

incidência de PIS/COFINS.

Não-residentes 15% 0% 6%

Alíquota de 0% para debêntures objeto de 

distribuição pública (art. 1º da Lei nº 12.431/11); 

Alíquotas regressivas (22,5% a 15%) para 

beneficiários localizados em paraísos fiscais.

Pessoas físicas 22,5% a 15% 0% Tributação exclusiva na fonte.

Pessoas jurídicas 22,5% a 15% 0%

Os rendimentos recebidos integram o resultado 

do exercício para fins de incidência do IRPJ (25%) 

e CSLL (9%). Alíquota 0% para fins de apuração 

das contribuições ao PIS e à COFINS no caso de 

rendimentos recebidos por PJ sujeita ao regime 

não-cumulativo.  No caso de PJ sujeita ao regime 

cumulativo, os rendimentos não estão sujeitos à 

incidência de PIS/COFINS.

Não-residentes 15% 0% 6%

Alíquota de 0% para debêntures objeto de 

distribuição pública (art. 1º da Lei nº 12.431/11); 

Alíquotas regressivas (22,5% a 15%) para 

beneficiários localizados em paraísos fiscais.

Debêntures

Debêntures IE - 

PD&I



Condições/Requisitos

� Atendimento ao disposto no §1º do art. 1º da Lei nº 12.431/11:

� Prazo médio ponderado superior a 4 anos (Resolução CMN nº 3.947/11);

� Vedação à recompra do papel pelo emissor nos 2 primeiros anos após a sua emissão e à liquidação 
antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento;

� Inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador;

� Prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com intervalos de, no  mínimo, 180 dias;

� Comprovação de que o ativo negociado em mercados regulamentados de valores mobiliários; e

� Procedimento simplificado que demonstre o objetivo de alocação dos recursos

� Aplicação às Instituições Financeiras e Equiparadas

� Exclusão do Lucro Real [NÃO alcança a CSLL]

� Perdas NÃO Dedutíveis para apuração do Lucro Real
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Regime Tributário

� Fundos constituídos com o objetivo de aplicar no mínimo 85% do patrimônio líquido
do Fundo em debêntures de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

� Regime Tributário [IRRF]:

� Residente ou domiciliado no exterior (exceto paraíso fiscal) ou PF residente ou

domiciliada no Brasil: alíquota 0% [exclusivamente na fonte].

� PJ Brasileira: alíquota de 15% [exclusivamente na fonte].

� O tratamento tributário aplica-se, igualmente, aos cotistas de fundos de 
investimento em cotas de fundos referidos acima, desde que 95% dos seus recursos 
sejam aplicados em cotas dos fundos referidos acima.

� Desenquadramento: 15% [Não-residente] e 22,5%-15% [PF e PJ].

2. FI-IE e FI-PD&I



3. FIP-IE e FIP-PD&I

Regime Tributário

� FIPs constituídos com o objetivo de aplicar no mínimo 90% do seu patrimônio em
ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis (ou não) de emissão de SPEs
constituídas para implantar projetos de infraestrutura ou de produção econômica
intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

� Regime Tributário [IRRF]:

� Rendimento:

� PF residente ou domiciliada no Brasil: Isenção na fonte e na DIRPF.

� PJ Brasileira: alíquota de 15% [NÃO exclusiva na fonte].

� Ganhos na alienação:

� PF residente ou domiciliada no Brasil: alíquota 0% [exclusiva na fonte].

� PJ Brasileira: alíquota de 15% [NÃO exclusiva na fonte].



3. FIP-IE e FIP-PD&I

Condições/Requisitos

� Projetos de infraestrutura nas áreas de energia, transportes, água e saneamento 
básico, irrigação e outras tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal;

� Podem ser aplicados a projetos já existentes implantados ou em processo de 
implantação, desde que o investimento seja segregado numa SPE;

� O FIP-IE e o FIP-PD&I devem ter um mínimo de 05 (cinco) cotistas e cada cotista não 
pode concentrar mais de 40% das cotas ou de seus rendimentos;

� Participação no processo decisório [= FIP] e Governança;

� Desenquadramento



Resumo

SPE-IE
SPE-PD&I

SPE-IE
SPE-PD&I

FI-IE
ou

FI-PD&I

FIP-IE
ou

FIP-PD&I

Investidor
Debêntures:

PF: 0%
PJ: 24%

Estrangeiro: 15%*

Rendimentos:
PF: 0%
PJ: 24%

Estrangeiro: 0%**

Debêntures Ações

Rendimentos/Ganhos:
PF: Isenção/0%

PJ: 34%
Estrangeiro: 0%***

[*] Alíquota 0% para debêntures objeto de distribuição pública

[**] Alíquotas de 22,5% a 15% para residentes em paraíso fiscal

[***] Vide tratamento fiscal aplicável ao FIP em geral



Todos os direitos reservados. Esta apresentação não deverá ser divulgada ou
distribuída para qualquer terceiro sem o consentimento prévio e expresso de
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados. Esta apresentação não constitui
e não deve ser interpretada como aconselhamento legal, o qual deve ser
obtido especificamente para qualquer atividade ou operação que se pretenda
realizar. Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualização das
informações contidas nesta apresentação.
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