
No dia 05 de junho, foi publicado o Decreto Federal n. 10.387/2020, que alterou o Decreto Federal n.
8.874/2016 para incluir uma nova categoria de projetos de infraestrutura considerados prioritários
pelo governo: aqueles que proporcionem benefícios ambientais ou sociais relevantes.

Os projetos enquadrados dessa forma poderão captar recursos via oferta pública de debêntures de
infraestrutura, usufruindo de benefícios de ordem tributária, nos termos da Lei Federal 12.431/2011.

Esse incentivo pode fomentar a emissão de títulos verdes no mercado brasileiro e assim alavancar
investimentos na economia verde e de baixo carbono.

Líderes e especialistas em todo o mundo têm alertado que neste momento a mobilização de capital
para recuperação econômica deve ser feita de forma responsável e sustentável, considerando o papel
dos investimentos em potencialmente minimizar ou agravar riscos ambientais e climáticos.

Tipos de projetos elegíveis

São considerados projetos com benefícios ambientais ou sociais relevantes:

i. no setor de mobilidade urbana, os seguintes sistemas de transporte público não motorizado e
de transporte público de baixo carbono: (a) sistemas de transporte urbano sobre trilhos,
incluindo monotrilhos; metrôs; trem urbanos; e Veículos Rápidos sobre Trilhos - VLT; (b)
aquisição de ônibus elétricos para sistema de transporte; e (c) implantação de infraestrutura de
Bus Rapid Transit - BRT;

ii. no setor de energia, os projetos baseados em: (a) tecnologias renováveis de geração de energia
solar, eólica, de resíduos; e (b) pequenas centrais hidrelétricas com densidade de potência
mínima de 4W/m² (quatro watts por metro quadrado) de área alagada;
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iii. no setor de saneamento básico, os seguintes sistemas: (a) de
abastecimento de água; (b) de esgotamento sanitário; (c) de manejo
de águas pluviais e drenagem urbana; e (d) de manejo de resíduos
sólidos urbanos; e

iv. os projetos realizados em aglomerados subnormais ou áreas
urbanas isoladas, por serem considerados de benefícios sociais, de
acordo com a definição estabelecida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.

Procedimento

Caberá ao Ministério setorial responsável editar portaria específica para
disciplinar requisitos simplificados para a aprovação do projeto como
prioritário, incluindo a forma de acompanhamento de sua implementação
e os requisitos que deverão ser atendidos pelo seu titular.

Benefícios tributários

Os benefícios tributários são os mesmos atribuídos às debêntures
incentivadas emitidas nos termos da Lei Federal 12.431/2011, conforme
abaixo:

• Para o emissor de debêntures: dedução, para efeitos de apuração do
lucro líquido de IRPJ e CSLL, do valor correspondente aos juros pagos
ou incorridos.

• Para o beneficiário: Incidência do IR às seguintes alíquotas:
o 0% para pessoas físicas residentes e para beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior;

o 15% para pessoa jurídica domiciliada no Brasil, considerado
como imposto definitivo;

o 25% para beneficiário residente ou domiciliado em país de
tributação favorecida

Títulos Verdes

Esses projetos elegíveis ao tratamento prioritário são justamente aqueles
elegíveis a serem rotulados como “títulos verdes” (green bonds) ou
“títulos sociais” (social bonds).

A rotulagem verde, social ou sustentável de títulos de dívida é uma
iniciativa voluntária. A prática de mercado é que os emissores desses
títulos sigam processos referenciados nos Princípios de Títulos Verdes e
Princípios de Títulos Sociais da International Capital Market Association
(ICMA), e/ou outros padrões de certificação internacionalmente aceitos,
como o Climate Bonds Standard, da Climate Bonds Initiative.

A rotulagem pode ser feita de modo autodeclarado pelo emissor do título
de dívida ou mediante avaliação externa.

02



03

Por que isso é importante?

Um movimento importante tem surgido no mundo para fomentar um processo de recuperação
econômica “verde”. A pandemia do COVID-19 trouxe clareza sobre a importância de se considerar
riscos aparentemente “silenciosos” na projeção de investimentos, como é o caso dos riscos de
mudanças climáticas. Além disso, evidencia o papel crucial dos investimentos públicos e privados na
recuperação econômica, investimento que, se não for direcionado de forma responsável, pode
viabilizar retrocessos na preservação dos recursos naturais e na mitigação e adaptação às mudanças
climáticas.

Mobilizado por lideranças políticas como a Comissária da União Europeia, lideranças empresariais
como os membros do PRI – Principles for Responsible Investment, e até mesmo por veículos de
mídia internacional como as revistas The Economist e Financial Times, o pleito é de que os
investimentos para recuperação das economias levem em consideração aspectos ambientais e
climáticos, inclusive prevendo contrapartidas que possamminimizar esses riscos.

O novo Decreto ajuda a fomentar investimentos de infraestrutura sustentáveis que viabilizem essa
recuperação econômica verde do Brasil.

Projetos que venham a ser assim reconhecidos pelo governo brasileiro e rotulados como títulos
verdes com base em avaliação externa podem ser melhor identificados pelos investidores que estão
alinhados com o propósito da recuperação econômica verde.

Mais sobre títulos verdes

Para mais informações sobre títulos verdes e outros instrumentos financeiros sustentáveis, leia
nossa cartilha elaborada em parceria com o Laboratório de Inovação Financeira - LAB - e a SITAWI
Finanças do Bem.
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