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Breve Histórico da Legislação.

Breve Histórico do Trabalho
realizado pela FIESP/CIESP erealizado pela FIESP/CIESP e
ANPEI junto à RFB



Lei 11.196/2005 – Lei do Bem – introduz incentivos
fiscais à inovação tecnológica
Decreto 5.798/2006 – regulamenta a fruição dosDecreto 5.798/2006 – regulamenta a fruição dos

incentivos
IN 1.187/2011 – regulamenta, pela RFB, a fruição dos
incentivos com restrições



Requisitos para fruição dos incentivos 
fiscais

-- Ser pessoa jurídica optante da apuração do lucro, pela sistemática do
lucro real.

- Ter comprovada regularidade fiscal.

- Realizar inovação tecnológica assim definida na lei.

- Manter os dispêndios com inovação tecnológica em contas contábeis
específicasespecíficas

- Os dispêndios tem de ser pagos a pessoas físicas e ou jurídicas
domiciliadas no Brasil.

- Os dispêndios que não forem utilizados num exercício financeiro não
passam para os demais.

- A pessoa jurídica que usufruir do benefício está obrigada a enviar um
relatório para o MCT até 30 de julho do ano seguinte.

- A pessoa jurídica tem o ônus de provar que realizou a pesquisa e/ou a
inovação e provar os gastos.



Principais incentivos fiscais da Lei do 
Bem

-- Dedução de até 80% dos dispêndios realizados no período de apuração com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis
como despesas operacionais pela legislação do IRPJ. (Vale para IRPJ e CSLL)

- Redução de 50% do IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que
acompanhem estes bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.

- Depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos,
aparelhos e instrumentos novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisaaparelhos e instrumentos novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do
IRPJ e da CSLL.

- Amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional,
no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à
aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

- Redução a zero da alíquota do IRFonte nas remessas ao exterior destinadas ao
registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.
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Principais pontos de conflito da lei

-- Conceito de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica.

- Se dentre os dispêndios realizados podem ser incluídos os que foram
pagos para pessoas jurídicas, ou seja, pode haver “terceirização” da
pesquisa ou de parte da pesquisa?

- Em qual momento a empresa tem que fazer a prova da regularidade
fiscal.fiscal.

- Quais as despesas podem ser consideradas? Somente as diretas?

- O incentivo, em sua maior parte, está nas despesas com os funcionários
que atuam na área de inovação – o que faz parte das despesas?

- Cálculo do aumento do percentual de 60% para 80% em razão do
aumento de pesquisadores.

- Forma e meios de comprovar os projetos e as despesas



Lei e Decreto

Lei e Instrução Normativa

- Entre 2006 e 2011 as empresas fizeram a sua interpretação da lei.

- O Decreto pouco inovou em relação à lei.

- A Instrução Normativa trouxe inovações “discutíveis” sobre a fruição do Incentivos
Fiscais



1. Atividade Administrativa e de Coordenação

2. Acompanhamento de Projeto

3. Pesquisa Contratada

4. Depreciação e Amortização

5. Funcionários

A instrução normativa 1.187/2011  x Lei 11.196/2005
Temas de questionamento

9

5. Funcionários

6. Patentes

7. Entidade Privada

8. Regularidade Fiscal



ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO

Art. 2º, Parág. Único - Para efeito deste artigo, não são consideradas
como pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, entre outras, as seguintes atividades:

I - os trabalhos de coordenação e acompanhamento
administrativo e financeiro dos projetos [...] nas suas diversas
fases;

II - os gastos com pessoal na prestação de serviços indiretosII - os gastos com pessoal na prestação de serviços indiretos
nos projetos [...], tais como serviços de biblioteca e
documentação.

OBSERVAÇÕES:

• Registros internos reflitam que efetivamente os gastos
administrativos/financeiros não estão incluídos nos dispêndios

• Padronizar as nomenclaturas e ter uma descrição de cargos e funções.



Art. 3º - [...] a pessoa jurídica deverá elaborar PROJETO de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, com controle
analítico dos custos e despesas integrantes para cada projeto
incentivado.

Parág. Único - Na alocação de custos [...] deverá utilizar critérios
uniformes e consistentes ao longo do tempo, registrando de forma

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E 
ACOMPANHAMENTO  

detalhada e individualizada os dispêndios, INCLUSIVE:

I - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos
respectivos de cada pesquisador por projeto incentivado;

II - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos
respectivos de cada funcionário de apoio técnico por projeto [...]

OBSERVAÇÕES:

• A obrigatoriedade do projeto não consta na lei, mas é recomendável

• Possibilidade de rateio



Art. 4º, § 1º - O disposto no caput aplica-se também aos dispêndios [...]
contratadas no País com universidade, instituição de pesquisa ou
inventor independente [...], desde que a pessoa jurídica que efetuou o
dispêndio fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e
o controle da utilização dos resultados dos dispêndios.

Art. 7º, § 1º - Os dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica contratadas no País com universidade,

PESQUISAS CONTRATADAS

de inovação tecnológica contratadas no País com universidade,
instituição de pesquisa ou inventor independente de que trata o § 1º do
art. 4º, também serão computados para fins das exclusões de que
tratam o caput e o § 2º.

OBSERVAÇÕES:

Dúvida: como ficam os contratos com as fundações das universidades?

Lei n. 8958/94 e Decreto n. 5205/04 regulamentam o relacionamento entre
fundações e universidades. É comum que esse tipo de contratação seja
efetuado diretamente com a fundação vinculada à universidade.



Art. 4º, § 9º - Salvo o disposto nos §§ 1º e 3º, não é permitido o uso dos
incentivos previstos nesta Instrução Normativa em relação às
importâncias empregadas ou transferidas a outra pessoa jurídica para
execução de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica sob encomenda ou contratadas.

PESQUISAS CONTRATADAS

OBSERVAÇÕES:

• Esclarecimento: “sob encomenda ou contratadas” corresponde à
terceirização total do P&D.

• Questão polêmica em razão da interpretação “literal” da lei.



Art. 4º, §§§§ 11º - Os encargos de depreciação ou amortização de bens
destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica não são considerados
dispêndios para efeito da dedução de que trata do caput.

OBSERVAÇÕES:
• A IN fez um esclarecimento importante

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Art. 8º, §§§§ 4º - Na hipótese de os bens de que trata o caput serem
alienados ou destinados para atividade diversa, o saldo controlado no
Lalur deverá ser adicionado ao lucro líquido para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

OBSERVAÇÕES:
• Enquanto o bem destinado a P&D, o benefício fica mantido
• Destinação alterada, retorna o saldo com cálculo normal (Lalur)



Art. 5º - Para fins do disposto no art. 4º, poderão ser considerados os
seguintes dispêndios:

I - os salários e os encargos sociais e trabalhistas de
pesquisadores e de pessoal de prestação de serviço de apoio
técnico de que tratam a alínea "e" do inciso II e o inciso III do art.
2º;

FUNCIONÁRIOS

II - a capacitação de pesquisadores e de pessoal de prestação de
serviços de apoio técnico de que tratam a alínea "e" do inciso II e
o inciso III do art. 2º.

OBSERVAÇÕES:

•Restrição “ilegal” dos dispêndios com funcionários (verificar a indicação de
remuneração indireta)

•Esclarecimento importante sobre a capacitação

• Abrange inclusive os pesquisadores de dedicação parcial
(pesquisador exclusivo = “pesquisador contratado”)



Art. 5 º, § 1º - Para fins deste artigo, poderão ser considerados como
dispêndios os custos com pesquisadores contratados pela pessoa
jurídica, sem dedicação exclusiva, desde que:

I - conste expressamente em seu contrato de trabalho o
desempenho como pesquisador em atividades de inovação
tecnológica desenvolvida pelo empregador;

FUNCIONÁRIOS

II - a empresa possua, para o projeto incentivado, controle das
atividades desenvolvidas e respectivas horas trabalhadas.

OBSERVAÇÕES:

• Alteração / aditamento dos contratos de trabalho para inserir expressa menção
a atividade de P&D desenvolvida pelo funcionário

• Controle



Art. 5º, §§§§ 3º - NÃO serão considerados para fins do incentivo previsto neste
capítulo:

I - os valores pagos a título de remuneração indireta;

II - os gastos com pessoal de serviços auxiliares, ainda que
relacionados com as atividades de inovação tecnológica, inclusive
as despesas:

FUNCIONÁRIOS

a) dos departamentos de gestão administrativa e financeira; e

b) de segurança, limpeza, manutenção, aluguel e refeitórios.

OBSERVAÇÃO:

•Restrições que não constam da lei.

• Conceito de remuneração indireta

• Energia elétrica, aluguel, etc. são despesas operacionais



Art. 7º, § 4º - Para o cálculo do incremento do número de pesquisadores
contratados de que tratam os §§ 2º e 3º serão considerados apenas os
pesquisadores com DEDICAÇÃO EXCLUSIVA em projeto de pesquisa
explorado diretamente pela própria pessoa jurídica, E BENEFICIADOS
PELO INCENTIVO FISCAL de que trata esta Instrução Normativa.

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIOS

OBSERVAÇÕES:

• Para fins do incremento, deve ser considerado o número de pesquisadores,
não de horas.

• Deve haver prova robusta quanto à atuação do funcionário, que deverá se dar
pela horas.

• A dedicação exclusiva se prova pelos projetos incentivados.

• A comparação do número de funcionários de um ano para outro deve partir
dos projetos do ano anterior que estavam incentivados.



Art. 7º, § 5º - Para fins do incremento de número de pesquisadores
previsto no § 4º, poderão ser considerados empregados já contratados
pela empresa, não atuantes em projeto de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, que mediante alteração de
seus contratos de trabalho, passem a exercer exclusivamente a função
de pesquisador em projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica da pessoa jurídica incentivado.

FUNCIONÁRIOS

de inovação tecnológica da pessoa jurídica incentivado.

OBSERVAÇÕES:

• Casos de deslocamento/contratação realizados no ano devem ser entendidos
como uma unidade cheia, não como percentual dos meses trabalhados.

• A contratação desses novos colaboradores, realizada no curso do exercício,
apenas funcionará como média para fins de determinação do número para
eventual incremento.

• A dedicação exclusiva deve ser no projeto incentivado.



Art. 5º, §§§§ 4º -. Também são considerados dispêndios vinculados à
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica os
gastos destinados ao registro e manutenção de marcas, patentes e
cultivares, ainda que pagos no exterior.

Art. 7º, §§§§ 10 - Para efeito dos §§ 8º e 9º também será considerada a
concessão de patente ou registro de cultivar obtidos no exterior.

PATENTES

concessão de patente ou registro de cultivar obtidos no exterior.

OBSERVAÇÕES:

• A lei e o decreto não eram claros nesse sentido (dispêndio e exclusão de 20%)



Art. 16 - A pessoa jurídica que explorar atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica [...] redução a 0
(zero) da alíquota do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
incidente sobre os valores pagos, remetidos, empregados, entregues
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remessas destinadas ao registro e manutenção de marcas,
patentes e cultivares.

PATENTES

patentes e cultivares.

OBSERVAÇÕES:

• As remessas não precisam, necessariamente, estar vinculadas a um projeto
incentivado, mas a empresa precisa explorar a atividade de P&D.



Art. 6º - Na hipótese de dispêndios com assistência técnica, científica ou
assemelhados e de royalties por patentes industriais pagos a pessoa
física ou jurídica no exterior, a dedutibilidade dos dispêndios
realizados em pesquisa tecnológica e em desenvolvimento da
inovação tecnológica para fins do art. 4º fica condicionada à
observância do disposto nos Arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506, de 30 de
novembro de 1964.

PATENTES

novembro de 1964.

OBSERVAÇÕES:

• A Instrução Normativa não abrange remessa de royalties por licenciamento
de tecnologia não patenteada (transferência de know-how).

• O aproveitamento do benefício depende da vinculação a um projeto
específico.



PROJETO EXECUTADO POR  ENTIDADE PRIVADA

Art. 12 - A pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor dos
dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica
e de inovação tecnológica a ser executado por Instituição Científica e
Tecnológica (ICT), a que se refere o inciso V do caput do art. 2º da Lei
nº 10.973, de 2004, observado o disposto nesta Instrução Normativa.

Art. 12º, § 5º - A partir de 3 de agosto de 2011, o disposto neste artigo
também se aplica às entidades científicas e tecnológicas privadas,
sem fins lucrativos, conforme regulamento.

OBSERVAÇÕES:

• Entidades privadas foram introduzidas pela MP 540/11



COMPROVANTE DE REGULARIDADE

Art. 18 - Os dispêndios e pagamentos [...] deverão ser controlados
contabilmente em contas específicas.

Art. 19 - A pessoa jurídica que optar pelos incentivos à pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica [...] deverá
comprovar regularidade quanto à quitação de tributos federais e demais
créditos inscritos em Dívida Ativa da União mediante apresentação decréditos inscritos em Dívida Ativa da União mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos (CND) ou de Certidão Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa (CPD-EN) válida referente aos 2 (dois)
semestres do ano-calendário em que fizer uso dos benefícios.

OBSERVAÇÕES:

• Disposição diversa da lei? (“comprovação da regularidade fiscal”)



QUESTÕES IMPORTANTES

- O conjunto dos dispêndios com funcionários.

- O ônus da prova.

- O conceito de inovação

- A relação MCT x RFB

- Os controles específicos
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