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• Publicada em 27 de junho de 2011; conversão em Lei da Medida Provisória nº

517, trouxe alterações relativas a títulos e valores mobiliários e à incidência do

imposto de renda sobre os rendimentos produzidos por estes

• Objetivo: viabilizar um mercado privado de financiamento de longo prazo e

estimular o mercado secundário, especialmente em projetos de infraestrutura,

reduzindo-se a dependência de bancos públicos e BNDES

• Lei nº 12.431/2011 estendeu os benefícios fiscais para a produção econômica

intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação

• Alteração da Lei nº 11.478/2007: criação do Fundo de Investimento em

Participação na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e

Inovação – FIP-PD&I

• Alteração da Lei n° 6.404/76: simplificação do processo de emissão de

debêntures

A Lei nº 12.431/2011
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Investidor 

Estrangeiro 2,689

(não paraíso fiscal)

Emissor 

Lei nº 12.431/2011 – Resumo dos Incentivos Fiscais

Brasil

Exterior

Pessoa Física

PJ

Fundos

85% Debêntures 

Infra / 

95% cotas de fundos

Art.1º Art.3º

Art.2º

IRRF 0%

IRRF 0%

IRRF 15% + 

CSLL

PF – IRRF 0%

PJ - IRRF 15% + 

CSLL

Investidor 

Estrangeiro 2,689

(não paraíso fiscal)

IRRF 0%
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• Títulos ou valores mobiliários objeto de distribuição pública, de emissão de pessoas jurídicas de

direito privado não classificadas como instituições financeiras e regulamentados pela CVM ou pelo

CMN.

• Remuneração: taxa de juros prefixada, vinculada a índice de preço ou a TR, vedada a pactuação

total ou parcial de taxa de juros pós fixada

• Requisitos:

(i) prazo médio ponderado superior a 4 anos;

(ii) vedação à recompra do papel nos 2 primeiros anos e à liquidação antecipada, resgate ou pré-

pagamento;

(iii) inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador;

(iv) prazo de pagamento periódico de rendimentos com intervalos de, no mínimo, 180 dias;

(v) comprovação de que o ativo tenha sido negociado em mercados regulamentados;

(vi) comprovação do uso dos recursos em projetos de investimento e P&D / inovação.

Debêntures Gerais de Investimento - Definição
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• IRRF 0%, nas seguintes situações:

(i) Rendimentos produzidos por títulos ou valores mobiliários adquiridos a partir de 1º de

janeiro de 2011, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou

domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota

máxima inferior a 20%, restrito a beneficiário que realizar operações financeiras no País de

acordo com as normas e condições estabelecidas pelo CMN (“Investidor 2,689”);

(ii) Rendimentos oriundos das cotas de fundos de investimento exclusivos para

investidores não residentes que possuam no mínimo 98% do valor do patrimônio líquido do

fundo aplicado em debêntures gerais de investimento, respeitadas as regras aplicáveis aos

Fundos de Investimento em Debêntures Infraestrutura.

• Ganhos líquidos na negociação dos títulos: a Lei nº 12.431 não abordou a matéria de

forma direta. Aplicação da regra geral no sentido de que os ganhos líquidos auferidos em

bolsas de valores não seriam passíveis de tributação pelo IRRF para Investidores 2,689 fora

de paraísos fiscais. Questão controvertida: aplicação do benefício para o mercado de balcão

organizado.

Debêntures Gerais de Investimento:  Incentivo fiscal –

Rendimentos pagos a Beneficiários não-residentes
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• Títulos públicos adquiridos por residentes no exterior a partir de 16 de fevereiro de 2006:

rendimentos sujeitos à incidência do IRRF à alíquota zero – exceto para investidores oriundos

de paraísos fiscais (conforme disposto no art. 71 da Instrução Normativa n° 1.022/2010)

• Isenção do imposto de renda sobre rendimentos oriundos de CRI, CDA, WA, CDCA, LCA,

CRA, dentre outras), alcançam as operações realizadas por pessoas físicas residentes ou

domiciliadas no exterior (conforme disposto no art. 66, § 4° da Instrução Normativa n°

1.022/2010)

• Distribuições feitas pelos FIPs a investidores estrangeiros (exceto paraísos fiscais)

• Ganhos líquidos auferidos por investidores estrangeiros em operações em bolsas de valores

(exceto paraísos fiscais)

Debêntures Gerais de Investimento – Exemplos de 

benefícios semelhantes
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• A Lei n° 12.431 restringiu os benefícios fiscais aos residentes ou domiciliados no exterior,

exceto aqueles localizados em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota

máxima inferior a 20%

• Muito embora tenha o conceito de País com Tributação Favorecida sido ampliado pelas

disposições da Lei nº 11.727/2008, para a inclusão de países ou dependências aquele cuja

legislação não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas

jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos

a não residentes, esta não foi a posição adotada pela Lei n° 12.431

• A redação do art. 1º também nos leva a crer que os benefícios fiscais concedidos a

beneficiários não-residentes seriam aplicáveis a investidores oriundos de regimes fiscais

privilegiados:

• Veículos de investimento - Delaware (LLCs nos EUA), Luxemburgo, Holanda, etc

• Análise da lista de paraísos fiscais constante da Instrução Normativa 1.037/2010

Debêntures Gerais de Investimento – Discussão sobre 

o conceito de paraíso fiscal
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• A definição e caracterização dos projeto de investimento, inclusive os voltados à pesquisa,

desenvolvimento e inovação restou bastante vaga, cabendo ao CMN regulamentá-la (art. 1º,

inciso VI)

• Segurança jurídica das regulamentações realizadas pelo CMN

• Imposição ou não de penalidades à pessoa jurídica emissora dos títulos e valores mobiliários

que descumprir as obrigações de demonstração e documentação da utilização dos recursos

nos projetos especificados na Lei

• Segundo a Lei nº 12.431/2011, o benefício para as debêntures infraestrutura perduraria

apenas para as emissões realizadas até 31 de dezembro de 2015. Para as Debêntures Gerais

de Investimento, não foi definido prazo limite

• Ausência de alteração correlata na legislação do IOF/Câmbio – vide próximo slide

Debêntures Gerais de Investimento: Críticas
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• A MP 517 não previu alterações na legislação do IOF/Câmbio a fim de alinhar as medidas de

estímulo aos investimentos estrangeiros em Debêntures Gerais de Investimento. Tal ausência

persistiu na Lei nº 12.431

• Investidor 2,689, no ingresso de recursos no país para aplicação em Debêntures Gerais de

Investimento, estaria sujeito ao IOF/Câmbio à alíquota de 6%

• Neste cenário, muito embora tais títulos contem com o estímulo do IRRF à alíquota 0% para

Investidores 2,689, os mesmos investidores estariam sujeitos ao pagamento do IOF/Câmbio à

alíquota de 6% na entrada dos recursos para aquisição das Debêntures Gerais de

Investimento

Debêntures Gerais de Investimento: IOF Câmbio



Tributo

Debêntures 

Gerais de 

Investimento

Empréstimo Bonds emitidos no 

exterior

Pré Pagamento de 

Exportação

IOF/Câmbio 6%

Se < a 720 dias: 6%

Se > a 720 dias: 0%

Se < a 720 dias: 6%

Se > a 720 dias: 0%

Se < a 720 dias: 6%

Se > a 720 dias: 0%

IRRF Não 

Paraíso 

Fiscal

0% 15%

15% (IN RFB 252/02, 

art. 10)

Tratados para Evitar 

Bi-tributação – Ex: 

Brasil X Japão –

12,5%

0%

IRRF 

Paraíso 

Fiscal

22,5% a 15% 25%
15% (vide IN RFB 

252/02)
0%

Quadro comparativo: Debêntures Gerais de 

Investimento vs. outras formas de financiamento
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