
SRRF10/Disit 

Fls. 45 

 

 

 
 

1

    

44  

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 
 da 10ª RF 

 

Solução de Consulta  nº  4 - SRRF10/Disit 

Data 24 de janeiro de 2013 

Processo       

Interessado       

CNPJ/CPF       

 

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO . REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO , NA IMPRENSA 

OFICIAL , DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS 

CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE 

CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA , 
INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 
100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011).  

 

ASSUNTO: I MPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ 

LUCRO REAL. INCENTIVO FISCAL. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. 
DISPÊNDIOS COM PESSOAL DE APOIO TÉCNICO. 

Os gastos efetuados com pessoal contratado pela empresa para prestar 
serviços de apoio técnico de modo não exclusivo, registrados de forma 
detalhada e individualizada em sua contabilidade, estão contemplados 
pelos benefícios fiscais previstos nos arts. 17 e 19 da Lei nº 11.196, de 
2005, desde que se configurem indispensáveis à implantação e à 
manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, 
exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou 
inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a 
eles dedicados. 

Dispositivos Legais: Lei nº 11.196, de 2005, arts. 17 a 26; Decreto nº 
5.798, de 2006, e IN RFB nº 1.187, de 2011, arts. 2º, I e II, “e”, parágrafo 
único, II, e 3º, parágrafo único, II. 

 

Relatório 

1.  A interessada, acima identificada, cujo ramo de atividade é a fabricação de [...], 
formula consulta sobre os incentivos fiscais outorgados às atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, nos termos da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, e do Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006. 
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2.  Informa que essas normas tributárias “preveem a possibilidade de dedução, para 
efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma dos dispêndios realizados 
no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ”. Afirma que os custos dos “profissionais sem formação técnica ou superior 
que realizam trabalhos manuais essenciais ao desenvolvimento dos projetos de Inovação 
Tecnológica da empresa ” estão contemplados pelo favor fiscal em questão. (grifos nossos) 

3.  Aduz que “a partir da entrada em vigor da IN RFB 1.187/2011, a Consulente 
restou em dúvida a respeito do tratamento conferido aos custos com aqueles funcionários sem 
formação técnica ou superior, parcialmente dedicados às atividades de Inovação Tecnológica, 
que são profissionais indispensáveis às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da 
empresa” (grifos do original). Indaga se a tais empregados, sem formação técnica ou superior, 
pode ser dispensado o mesmo tratamento que foi dado aos pesquisadores sem dedicação 
exclusiva, conforme estabelece essa Instrução Normativa.  

4.  Por fim, formula o seguinte questionamento (grifos do original): 

"Os custos com os colaboradores responsáveis pelos serviços técnicos 
especializados, além de trabalhos manuais, os quais são desenvolvidos por [...], 
enfim, diversos profissionais contratados pela empresa, sem formação técnica 
ou superior e sem dedicação exclusiva aos projetos de Inovação Tecnológica, 
entretanto, essenciais às atividades realizadas no Centro de Desenvolvimento de 
Novos Produtos e Tecnologias, no desenvolvimento de novos produtos, pesquisa 
de novas matérias primas, impressão de novas características aos produtos, e 
na construção de protótipos para testes, a exemplo do art. 5°, § 1°, da IN RFB 
1.187/11, poderão ser considerados como dispêndio, para fins de cômputo do 
benefício previsto pela Lei 11.196/2005 ("Lei do Bem")? 

Fundamentos 

5.  A questão posta pela consulente se refere ao seu direito em aproveitar incentivo 
fiscal, o qual permite que, além da dedução regular da despesa com os dispêndios com pessoal 
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, ela possa excluir do lucro líquido na determinação do lucro real (base de cálculo 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ) e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) determinados gastos com pessoal relacionados à 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Os arts. 17, § 6º, e 19 da 
Lei nº 11.196, de 2005, concedem esse benefício tanto para o IRPJ como para a CSLL. 

6.  No concernente à matéria a ser analisada, se faz mister reproduzir os arts. 2º, I e 
II, “e”, parágrafo único, II, e 3º, parágrafo único, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.187, de 
29 de agosto de 2011, que disciplina os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, de 
2005, os quais dispõem (grifou-se): 

Art. 2º Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:  

I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de 
fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características 
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ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de 
qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado;  

II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as 
atividades de:  

(...) 

e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e 
à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, 
à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, 
bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;  

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, não são consideradas como pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, entre outras, as 
seguintes atividades: 

(...) 

II - os gastos com pessoal na prestação de serviços indiretos nos projetos de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, tais como 
serviços de biblioteca e documentação.  

Art. 3º Para utilização dos incentivos de que trata esta Instrução Normativa, 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.  

Parágrafo único. Na alocação de custos ao projeto de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica de que trata o caput, a pessoa jurídica 
deverá utilizar critérios uniformes e consistentes ao longo do tempo, registrando 
de forma detalhada e individualizada os dispêndios, inclusive:  

(...) 

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

7.  O art. 2º, II, “e”, da IN RFB nº 1.187, de 2011, define serviços de apoio técnico 
como sendo aqueles indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos 
equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a 
eles dedicados. Tais serviços de apoio técnico devem estar diretamente relacionados aos 
projetos de pesquisa ou inovação tecnológica, por força do art. 2º, parágrafo único, II, da IN 
RFB nº 1.187, de 2011. 

8.  Consoante se depreende dos supracitados dispositivos constantes da IN RFB nº 
1.187, de 2011, o favor fiscal em tela contempla os dispêndios com pessoal contratado pela 
empresa sem formação técnica ou superior para prestar serviços referentes a apoio (auxílio) 
técnico, desde que as horas dedicadas a esse apoio técnico possam ser mensuradas e valoradas, 
nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 3º da IN RFB nº 1.187, de 2011.  

9.  Anote-se que as normas tributárias que regulam a matéria em exame não exigem 
a dedicação exclusiva do funcionário contratado pela empresa para prestar o serviço de apoio 
técnico diretamente ligado aos projetos de pesquisa ou inovação tecnológica desenvolvidos 
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pela peticionária. O art. 2º , II, “e”, da IN RFB nº 1.187, de 2011, quando emprega a expressão 
“exclusivamente” está dizendo que o aproveitamento do incentivo fiscal em tela apenas pode 
ocorrer se os serviços de apoio técnico realizados por seus funcionários forem vinculados 
exclusivamente à implantação e manutenção de instalações ou equipamentos indispensáveis à 
execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à 
capacitação dos recursos humanos a eles dedicados. 

 

Conclusão 

10.  Ante o exposto, conclui-se que os gastos efetuados com pessoal contratado pela 
empresa para prestar serviços de apoio técnico de modo não exclusivo, registrados de forma 
detalhada e individualizada em sua contabilidade, estão contemplados pelos benefícios fiscais 
previstos nos arts. 17 e 19 da Lei nº 11.196, de 2005, desde que se configurem indispensáveis à 
implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, 
à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à 
capacitação dos recursos humanos a eles dedicados. 

Ordem de Intimação 

Publique-se no Diário Oficial da União extrato da ementa desta Solução de 
Consulta em atendimento ao disposto no art. 48, § 4º, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, e no art. 13 da Instrução Normativa RFB nº 740, de 2 de maio de 2007. 

  Encaminhe-se este processo ao [...] para ciência desta Solução de Consulta à 
interessada, mediante cópia, e adoção das medidas adequadas à sua observância, nos termos do 
art. 6º, inciso IV, da IN RFB nº 740, de 2007. 

  Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 1996, os processos 
administrativos de consulta são solucionados em instância única, não comportando, assim, a 
presente solução, recurso voluntário ou de ofício, nem pedido de reconsideração.  

  Excepcionalmente, se a interessada vier a tomar conhecimento de outra solução 
de consulta, divergente desta, relativa à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, 
caberá recurso especial, sem efeito suspensivo, para a Coordenação-Geral de Tributação 
(Cosit), em Brasília (DF), em conformidade com o art. 16 da IN RFB nº 740, de 2007.  

  O prazo para interposição do recurso é de trinta dias, contado da ciência desta 
solução, ou da solução divergente, se publicada posteriormente à ciência desta, competindo à 
interessada comprovar a existência das soluções divergentes acerca de idênticas situações, 
mediante juntada das correspondentes publicações. 

[assinado digitalmente] 
JORGE AUGUSTO GIRARDON DA ROSA 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Delegação de Competência 

Portaria SRRF10 nº 299, de 09.04.2009 
DOU de 14.04.2009 


