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RESUMO 

 

No Brasil, a Lei nº11.638 de 2007 enquadrou Inovação Tecnológica como um Incentivo Fiscal, 

de forma simétrica com o texto do CPC 07 (IAS20) - Subvenção e Assistência Governamentais 

que, por sua vez, ainda qualifica que um Incentivo Fiscal é uma Subvenção Governamental. 

Desta forma, muito embora o incentivo fiscal previsto no artigo 19 da Lei n°11.196 de 2005 seja 

até então entendido apenas como uma redução da base de cálculo do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, este trabalho tem como objetivo chamar atenção de 

que sua natureza jurídica é de subvenção governamental, que deve ser compreendido como tal tanto 

para o registro contábil, como para as demonstrações financeiras. 

 
 
Palavra-chave: CPC 07; IAS 20; incentivos fiscais de inovação tecnológica; subvenções 
governamentais; Lei do Bem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, Law No. 11638 of 2007 framed Technological Innovation as a Tax Incentive, 

symmetrically with the text of CPC 07 (IAS20) - Government Grant and Assistance which, in turn, 

still qualifies that a Tax Incentive is a Government Grant. Thus, although the tax incentive provided 

for in article 19 of Law No. 11,196 of 2005 is hitherto understood only as a reduction of the 

calculation basis of the Income Tax and Social Contribution on Net Profit, this work aims to call 

attention to the fact that its legal nature is a government subsidy, which should be understood as 

such for both the accounting record and the financial statements.  

 

Keywords: CPC 07; IAS 20; tax incentives for technological innovation; governments grants; law 

of good. 
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1 Introdução 

 

Este estudo pretende analisar, a partir da natureza jurídica “Dos Incentivos à Inovação 

Tecnológica”, especificamente do incentivo de “pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 

inovação tecnológica” (P&D), constantes do artigo 19, da Lei nº 11.196/05 (conhecida como “Lei 

do Bem”) o registro contábil mais apropriado para este para as empresas no Brasil, tanto no que 

tange à escrituração contábil como para as demonstrações financeiras.  

 

Para isto, muito embora a Lei nº 11.196/05 apoie e estimule a inovação tecnológica em 

diversas formas, este texto se restringire tão somente ao seu artigo 19, que permite às empresas a 

exclusão do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), do valor correspondente a até 60% dos gastos realizados no 

período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 

classificáveis como despesa pela legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), 

podendo chegar a até 80% dos gastos em função do número de empregados pesquisadores 

contratados pela pessoa jurídica.  

 

Entende-se que a adequada contabilização do incentivo fiscal irá favorecer a qualidade das 

informações contábeis para o mercado, considerando a livre e a sadia concorrência, de modo a 

permitir ao usuário dessas informações explorar as condições de incertezas e particularidades do 

negócio, quer seja para fins de tomada de decisão nas empresas, captação de recursos ou para fins 

de aprimorar as informações contábeis em linha com as normas internacionais como também a 

gestão tributária. 

 

Assim, espera-se contribuir com subsídios para que o incentivo passe a ser registrado e 

divulgado como um tipo de subvenção governamental, e com isso se tenha uma leitura segura, para 

todos os stakeholders, das demonstrações financeiras das empresas que se utilizam do incentivo, 

se justificando pela devida compreensão das demonstrações contábeis, por meio do cumprimento 

das normas contábeis vigente. 
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1.1 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos, descritos resumidamente a seguir: 

 

Capítulo 1 – Introdução 

 

Capítulo 2 – Abordagem teórica do que é renúncia fiscal, isenção e redução da base de 

cálculo. 

 

Capítulo 3 - Apresenta o histórico das subvenções no ordenamento jurídico. 

 

Capítulo 4 – É apresentado o incentivo fiscal objeto do estudo, a contextualização no 

ordenamento jurídico, e sistemática de utilização do incentivo e enquadramento como um tipo de 

subvenção. 

 

Capítulo 5 – O aspecto contábil distingue escrituração contábil de demonstração financeira 

e propõe a norma aplicável para o registro do incentivo fiscal em cada um. 

 

Capítulo 6 - Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

2 Renúncia Fiscal 

 

A renúncia fiscal, que só pode ser instituída por lei específica, nos termos do § 6º do art.150 

da Constituição da República, consiste no fenômeno jurídico pelo qual a unidade da Federação 

abre mão de arrecadar determinada parcela de algum tributo da sua competência, sempre com 

finalidades sociais, concedendo isenções tributárias, redução de alíquota do tributo ou da sua base 

de cálculo, ou criando incentivos financeiros, mediante repasse do valor de determinados tributos 

para o setor privado. 

 

Temos que todos os entes públicos que são competentes para instituir tributos (união, 

estados e municípios) têm legitimidade para renunciar as receitas decorrentes das imposições 

tributárias que lhes são próprias. Este ato de renunciar é, em essência, uma política de governo, 

amplamente difundida, inclusive no âmbito internacional, que tem como um dos propósitos 

promover o desenvolvimento de segmentos econômicos estratégicos.  

 

Como a renúncia de receita impacta o orçamento público, esta é tratada como gasto 

tributário. Neste sentido, a Receita Federal entende que: 

 

Os sistemas tributários, via de regra, não possuem outro objetivo senão o de gerar recursos 
para a administração. No entanto, são permeados por situações que promovem isenções, 
anistias, presunções creditícias, reduções de alíquotas, deduções, abatimentos e 
diferimentos de obrigações de natureza tributária. 
Tais desonerações, em sentido amplo, podem servir para diversos fins. Algumas delas se 
constituem em alternativas às ações políticas de Governo e têm por objetivo a promoção 
do desenvolvimento econômico ou social, não realizadas no orçamento, mas, sim, por 
intermédio do sistema tributário. Caso essas desonerações configurem desvios ao Sistema 
Tributário de Referência, estaremos diante dos denominados Gastos Tributários.1 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

determina que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro, bem como outras condições para que os entes políticos concedam incentivos fiscais ou 

financeiros e dispõem, em seu artigo 14,§ 1º que a renúncia de receitas “ Compreende anistia, 

                                                 
1 SÍTIO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Disponível em  <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-
fiscal/demonstrativos-dos-gastos-tributarios/conceito-de-gasto-tributario.> Acesso em: 29 out. 2018. 
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remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota 

ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, 

e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado”.2 

 

Assim, temos casos de exclusão (isenção e anistia), de extinção (remissão), ou modificação 

(alteração de alíquotas e de base de cálculo) do crédito tributário, e os casos de benefícios 

financeiros (subsídios e créditos presumidos); são formas do ente federativo conceder incentivo 

fiscal por meio de renúncia de receita. 

 

2.1 Isenção 

 

Para este trabalho importa conhecer o instituto da isenção tributária, que por ser um tipo de 

renúncia, que também decorre de Lei e aquele competente para instituir o tributo é que poderá 

isentar.  

 

A isenção já foi estudada por muitos doutrinadores que desenvolveram várias teorias a 

respeito do assunto. Algumas das teorias não se sustentaram por muito tempo, outras foram 

aprimoradas, mas de certa forma todas contribuíram para o entendimento do tema.  

 

Podemos destacar que hoje uma das teorias com maior aceitação é a desenvolvida pelo 

professor Paulo de Barros Carvalho, que entende que isenção tributária pode ser tida como uma 

norma de estrutura, que pressupõe um encontro normativo, através do qual ela acaba por reduzir o 

campo de alcance da regra matriz de incidência tributária, conforme abaixo: 

 

Guardando a sua autonomia normativa, a regra de isenção investe contra um ou mais dos 
critérios da norma-padrão de incidência, mutilando-os, parcialmente. É óbvio que não 
pode haver supressão total do critério, porquanto equivaleria a destruir a regra-matriz, 
inutilizando-a como norma válida no sistema. O que o preceito de isenção faz é subtrair 
parcela do campo de abrangência do critério do antecedente ou do consequente.3 

 

                                                 
2 Lei Complementar nº101 de 04 de maio de 2000. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm> Acesso em: 07 de nov. de 2018.  
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16ª ed., Saraiva, 2004, São Paulo, p. 485 
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Assim, por este entendimento, temos que a isenção tributária pode limitar o campo de 

abrangência da regra-matriz de incidência tributária tanto em seu antecedente, quanto no 

consequente, ou também pode-se entender pela eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus 

tributário, oriundo de lei ou norma específica. 

 

Ainda, em sua teoria, Paulo de Barros Carvalho afirma que: 

 

 Algumas advertências, contudo, devem ser aduzidas. A diminuição do campo de 
abrangência dos critérios, ou de elementos que os compõem, não pode ser total. O timbre 
de parcialidade há de estar presente. Se porventura o legislador vier a desqualificar, 
semanticamente, todos os verbos; se subtrair a integralidade dos complementos; se anular, 
por inteiro, toda a amplitude do critério espacial; ou se retirar todas as unidades da escala 
do critério temporal, evidentemente que o evento tributário jamais acontecerá no mundo 
físico exterior, o que equivale a revogação da regra-matriz, por ausência do descritor 
normativo. Também no consequente, se ficar totalmente comprometido o sujeito ativo; se 
extratarmos o conjunto global dos sujeitos passivos; se reduzirmos todas as bases de 
cálculo ou todas as alíquotas ao valor zero, é óbvio que nunca surdirá à luz uma relação 
jurídica daquele tributo, o que significa a inutilização cabal da norma-padrão de 
incidência.4  

 

Tal raciocínio nos revela que Paulo de Barros Carvalho entende que a redução do campo 

de abrangência dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, pela regra de isenção, não 

pode ser total, seja no antecedente ou no consequente. Portanto, para o estudo em tela, focaremos 

na análise da regra de isenção limitando o campo de atuação da norma-padrão do tributo, quando 

há a redução do quantum, mais especificamente com a redução da base de cálculo. 

 

2.2 Redução de Alíquota ou de Base de Cálculo - Isenção Parcial 

 

Nesta esteira de raciocínio, temos a redução (expressão utilizada no sentido de estreitamento) 

de alíquota ou de base de cálculo que parte da doutrina costuma denominar de Isenção Parcial, no 

entanto ressaltamos que não há unanimidade nem entre os doutrinadores, nem na jurisprudência 

quanto a esta conceituação.  

 

                                                 
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16ª ed., Saraiva, 2004, São Paulo, p. 491-492 
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A corrente que entende não poder classificar a redução de alíquota ou de base de cálculo 

como isenção parcial argumenta que não há que se confundir pois são institutos jurídicos diversos, 

que causam diferentes consequências, não podendo um ser invocado em nome do outro, isso porque 

quando falamos em isenção, devemos ter em mente que a regra isentiva impede o nascimento da 

obrigação tributária, o que não ocorre, quando se trata de redução parcial da base de cálculo. 

 

Neste sentido, Sacha Calmon Navarro Coelho analisando o tema, assim se posicionou: 

 

Ocorre, no entanto, que, à luz da teoria da norma jurídica tributária, a denominação de 
isenção ‘parcial’ para o fenômeno da redução parcial do imposto a pagar, através das 
minorações diretas de bases de cálculo e de alíquotas, afigura-se absolutamente incorreta 
e inaceitável. A isenção ou é total ou não é, porque a sua essentialia consiste em ser modo 
obstativo ao nascimento da obrigação. Isenção é o contrário de incidência. As reduções, 
ao invés, pressupõem a incidência e a existência do dever tributário instaurado com a 
realização do fato jurígeno previsto na hipótese de incidência da norma de tributação. As 
reduções são diminuições monetárias no quantum da obrigação, via base de cálculo 
rebaixada ou alíquota reduzida. 5 

 

A despeito de toda a discussão sobre o tema, para este estudo adotaremos o conceito de que 

redução de alíquota ou de base de cálculo pode ser entendida como formas de reduzir a tributação 

pela modificação do critério quantitativo da regra matriz tributária, ou seja, a redução, direta ou 

indireta, do respectivo ônus tributário, oriundo de lei ou norma específica. Não há anulação desse 

critério, como ocorre na isenção, mas mera modificação, mais benéfica para os que se enquadram 

nessa situação. Ante sua característica não-geral, integra também o rol da exigência da norma do 

art. 14 da LRF.  

 

Ensina, a este respeito, Coêlho que:  

 

as reduções de bases de cálculos e de alíquotas decorrem do modo de calcular o conteúdo 
pecuniário do dever tributário, determinando uma forma de pagamento – elemento 
liberatório do dever – que implica, necessariamente, redução do quantum tributário em 
relação à generalidade dos contribuintes (ou em relação à situação impositiva 
imediatamente anterior.6 

 

                                                 
5 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 8ª ed. Forense. 2005. Rio de Janeiro. p. 
196. 
6 Ibid, p. 196. 



 

 

17 

 

3 Subvenções Governamentais – Aspectos Gerais  

 

As renúncias fiscais, na forma de redução da base de cálculo, podem ser a natureza de 

subvenções governamentais ou não, neste sentido, antes de analisarmos os aspectos específicos, 

cumpre-nos tecer alguns comentários preliminares acerca do conceito jurídico do que vêm a ser 

subvenções, razão pela qual é pertinente mencionar entendimento doutrinário acerca do tema.  

 

Modesto Carvalhosa se posicionou sobre o tema, dizendo que: “Consideradas como instituto 

de direito financeiro, as subvenções são ajudas ou auxílios pecuniários, concedidos pelo Estado, 

nos termos da legislação específica, em favor de instituições que prestam serviços ou realizam 

obras de interesse público.”7 

 

Verifica-se, pois, a partir de tais lições, que as subvenções podem ser entendidas como um 

repasse financeiro do Estado a instituições, públicas ou privadas, com a finalidade de fomentar o 

exercício de atividades e o desenvolvimento de produtos e projetos de interesse público, tanto por 

meio de aportes genéricos para suportar custos ou despesas operacionais, quanto por meio de 

auxílio para o desenvolvimento de projetos específicos. Tais auxílios podem ser via renúncia fiscal, 

em qualquer uma de suas modalidades.  

 

Feitas essas considerações, temos que, dependendo das características da lei concedente do 

incentivo, dos requisitos a serem atendidos para sua fruição, bem como de outras particularidades 

abaixo detalhadas, as subvenções são, historicamente, classificadas como subvenções para custeio 

(ou operação) ou como subvenções para investimento, cada qual com tratamento contábil e 

tributário específico.  

 

3.1 Subvenções para Investimento  

 

                                                 
7 Comentários à lei de sociedades anônimas: Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as modificações das Leis 
nº. 9.457, de 5 de maio de 1997, e nº. 10.303, de 31 de outubro de 2001”, São Paulo, Saraiva, 2003, vol. 3, p. 677. 
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Como regra, as subvenções são instituto do Direito Financeiro que têm como base a Lei nº. 

4.320, de 17 de março de 1964 que traz uma definição bem subjetiva de subvenções para 

investimento como “Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões 

financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar [...]”.  

 

A Lei nº 6.404 (Lei das S.A.), publicada em 15 de dezembro de 1976, trouxe um primeiro 

conceito de subvenção para investimento, porém, sem defini-lo, apenas determinou que os valores 

recebidos deveriam ser contabilizados em conta de reserva de capital, não associando à renda da 

pessoa jurídica e sim à transferência de capital.  

 

Apenas no ano seguinte veio a definição jurídica de subvenção para investimento, por meio 

do Decreto-Lei nº. 1.598/1977, como o auxílio recebido pela pessoa jurídica, mediante recursos 

diretos ou incentivos fiscais, inclusive isenção ou redução de impostos, como estímulo à 

implantação ou expansão do empreendimento econômico. 

 

Carece, ainda hoje, a definição do que deve ser entendido por empreendimento econômico, 

quais os requisitos necessários para que se considere implantado ou expandido, e também o que 

entender por estímulo. 

 

Nessa perspectiva, a subvenção para investimento pode ser definida como a transferência de 

recursos públicos a entes privados com a finalidade precípua de custear investimentos que, via de 

regra, seriam de responsabilidade do particular, mas que, em decorrência de relevante interesse 

público no fomento de determinada atividade, justificam a destinação de verba pública a tais setores 

econômicos incentivados, em cumprimento ao comando do artigo 174 da Constituição Federal.8 

Ainda que essa definição enseja várias dúvidas conceituais. 

 

Nesse sentido, nota-se que a natureza das subvenções para investimento é evidenciada nos 

dispositivos legais que regulam o tema, atualmente concentrados na Lei nº 12.973/2014, na medida 

em que expressamente refletem o objetivo do legislador de concebê-las com a finalidade de 

                                                 
8 Artigo 12, § 6º da Lei nº 4.320/64. 
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realização de investimentos específicos de interesse público, por meio de implantação ou expansão 

de empreendimentos econômicos, com contabilização específica, conforme será detalhado a seguir.  

 

Vale ainda destacar que, com a entrada em vigor da Lei Complementar 160/2017, que incluiu 

dois novos parágrafos no art. 30 da Lei 12.973/2014, os incentivos e os incentivos fiscais ou 

financeiros-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, passaram 

a ser considerados subvenção para investimento, inclusive os constantes em processos 

administrativos e judiciais ainda não transitados em julgado. 

 

Isto posto, passamos à análise do tratamento tributário relativo às subvenções para 

investimento.  

3.1.1 Subvenções para investimento até 31.12.2007  

 

Por expressa determinação legal, até o advento da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 

2007, as subvenções para investimento eram contabilizadas diretamente na conta de reserva de 

capital no patrimônio líquido do balanço patrimonial.9 

 

  Como consequência desse registro direto em conta de patrimônio líquido, não se verificava, 

até 31 de dezembro de 2007, o registro de quaisquer valores a esse título nas contas de resultado 

do exercício, inexistindo, por conseguinte, qualquer tipo de tributação de respectivos montantes 

aferidos.  

 

Especificamente em relação às subvenções para investimento, a legislação tributária10, 

então aplicável aos recebimentos em questão, estabelecia que tais montantes não seriam 

computados na determinação do lucro real, desde que os correspondentes valores fossem creditados 

como reserva de capital, a qual somente poderia ser utilizada para absorção de prejuízos ou 

incorporação ao capital social.  

                                                 
9 Conforme previa a antiga redação do artigo 182, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  
10 Artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999.  
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Ainda, o valor do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ), que deixasse de ser 

recolhido em função do incentivo acima, não poderia ser distribuído aos sócios da pessoa jurídica 

beneficiada sob nenhuma forma, nem mesmo por meio da distribuição de dividendos ou operações 

de redução de capital.11 

 

No que tange à tributação pela CSLL, tendo em vista que as subvenções para investimento 

deveriam ser creditadas em conta de reserva de capital, sem possuir a natureza jurídica de receita, 

entendia-se que as aludidas subvenções igualmente não estavam sujeitas à tributação pela 

contribuição em questão, uma vez que não geravam lucro por serem registradas em conta de 

reserva.  

3.1.2 Subvenções para investimento após 01.01.2008  

 

Como já visto, a promulgação da Lei nº 11.638/07 trouxe significativas alterações na Lei 

nº 6.404/76, com o objetivo de aproximar as práticas e os princípios contábeis brasileiros aos 

padrões atualmente aceitos e aplicados no exterior.  

 

Nesse sentido, ficou revogada a regra que determinava que as contas que registrassem 

doações e subvenções para investimento deveriam ser classificadas no balanço patrimonial das 

companhias como reserva de capital (diretamente, portanto, no patrimônio líquido das sociedades, 

sem transitar pelo resultado do exercício).12 Nos termos da nova legislação, as subvenções para 

investimento podiam, a partir daquela data (01/01/2008), ser destinadas para a denominada conta 

de reserva de incentivos fiscais, a critério dos acionistas, e somente após o trânsito dos valores pelo 

resultado do exercício.13 

 

                                                 
11 Artigo 545, do RIR/99. 
 
12 A Lei nº 11.638/07 revogou o artigo 182, parágrafo 1º, alínea d, da Lei nº 6.404/76. 
 
13 Conforme disposição do artigo 195 da Lei nº 6.404/76. 
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  Considerando que as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 poderiam acarretar 

(como de fato acarretaram) impactos fiscais adversos – uma vez que as subvenções para 

investimento passariam a transitar por contas de resultado – o legislador instituiu, à época, o 

Regime Tributário de Transição (RTT) justamente para neutralizar os referidos efeitos tributários.  

Em linhas gerais, o RTT foi instituído com o propósito de que os novos métodos e critérios 

contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638/07 não gerassem impactos tributários para as empresas 

optantes por tal regime, facultativamente nos anos-calendários de 2008 e 2009 e obrigatoriamente 

no ano-calendário de 2010.  

 

Assim, as empresas sujeitas ao RTT deveriam utilizar os métodos e critérios contábeis 

vigentes em 31 de dezembro de 2007 para fins de apuração dos IRPJ e CSLL, revertendo-se, por 

conseguinte, qualquer impacto tributário que as novas regras contábeis pudessem gerar na apuração 

dos referidos tributos.  

 

Para fins de aplicação do RTT, os valores relativos às subvenções para investimento, 

concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, 

reconhecidos em conta do resultado pelo regime de competência, deviam ser excluídos do Livro 

de Apuração do Lucro Real (LALUR), para fins de apuração do lucro real, desde que tais valores, 

apurados até o limite do lucro líquido do exercício, fossem mantidos na conta de reserva de 

incentivos fiscais.14  

 

Adicionalmente, o valor referente à parcela do lucro líquido decorrente de doações ou 

subvenções para investimento que tivesse destinação diversa da reserva de incentivos fiscais 

deveria ser incluído ao LALUR para fins de apuração do lucro real.15 

 

Vale ainda ressaltar que, se no período-base em que ocorresse a exclusão de tal parcela do 

LALUR a pessoa jurídica apurasse prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela 

decorrente de doações e subvenções governamentais e, neste caso, não pudesse ser constituída 

reserva de incentivos fiscais, esta constituição deveria ocorrer nos exercícios subsequentes.  

                                                 
14 Artigo 18 da Lei nº. 11.941/09, de 27 de maio de 2009. 
 
15 Artigo 18, IV, da Lei nº 11.941/09. 
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Em resumo: por força de expressa disposição legal, as subvenções para investimento não 

eram tributadas pelas empresas optantes pelo RTT, desde que as subvenções em questão fossem 

destinadas à reserva de incentivos fiscais (salvo nos casos em que houvesse destinação diversa 

devidamente prevista em lei).  

 

Destacamos, neste cenário, que a regra de isenção estabeleceu expressamente que as 

subvenções para investimento eram tributadas quando tivessem destinação diversa da aludida 

reserva de incentivos fiscais, inclusive, nas hipóteses de (i) capitalização do valor e posterior 

restituição do capital ao sócio ou titular, mediante redução do capital social; (ii) restituição de 

capital ao sócio ou titular, mediante redução de capital social, nos cinco anos anteriores à data da 

subvenção, com posterior capitalização do seu valor; e (iii) integração deste valor à base de cálculo 

dos dividendos obrigatórios.16 

 

Vale destacar que, nos casos dos itens (i) e (ii), a base de cálculo para a incidência dos 

tributos era o valor restituído aos sócios, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de 

subvenções para investimento. Da mesma forma, a exclusão de valores recebidos a título de 

subvenção para investimento da apuração do Lucro Real implicaria não só na não incidência do 

IRPJ, como também da CSLL.17  

3.1.3 Subvenções para investimento após a Lei nº 12.973/14  

 

Em 13 de maio de 2014, a Lei nº 12.973/14, alterou em diversos pontos a legislação 

tributária, na tentativa de adequá-la à legislação societária e contábil atualmente em vigor. Dentre 

as diversas alterações trazidas, a norma que prevê o fim do RTT e a consequente fixação de uma 

nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL.  

 

                                                 
16 Parágrafo 1º, do artigo 18, da Lei nº 11.941/09. 
 
17 Nesse sentido, as próprias autoridades fiscais se manifestaram no âmbito da Solução de Consulta nº 365 – COSIT, 
de 17 de dezembro de 2014. 
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Assim, a partir de 2015, as pessoas jurídicas passaram a dever apurar o IRPJ e a CSLL sem 

a realização de ajustes no LALUR, com base nas normas contábeis vigentes desde 2008, o que, a 

princípio, impactaria significativamente o tratamento das subvenções para investimento.  

Contudo, a fim de garantir a neutralidade tributária das subvenções para investimento, o 

artigo 30 da Lei nº 12.973/1418 determinou expressamente que a não inclusão de tais valores na 

determinação do lucro real, está condicionada aos seguintes requisitos cumulativos:  

 

a. Devem ser registrados em conta de reserva de incentivos fiscais, conforme previsto no 

artigo 195-A da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;  

 

b. Não devem ser (i) capitalizados para posterior restituição de capital aos sócios ou ao 

titular, bem como (ii) não deve haver restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante 

redução do capital social, nos cinco anos anteriores à data da subvenção, com posterior 

capitalização do valor da subvenção;19 e  

 

c. Não devem ser distribuídos aos sócios por meio da integração à base de cálculo dos 

dividendos obrigatórios.  

 

Naturalmente, caso os montantes subvencionados não atendam aos requisitos legais 

delimitados pela Lei nº 12.973/14, conforme anteriormente explanado, ou mesmo após serem assim 

enquadrados não sejam registrados nos termos acima indicados, revelando outra destinação que 

não a prevista expressamente na legislação aplicável, estes serão considerados, em regra, receitas 

tributáveis para fins de IRPJ e CSLL (ainda que referentes a subvenções para investimento), 

devendo ser oferecidos à tributação no exercício financeiro em que tais receitas obtidas via 

subvenção sejam reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com o previsto nas normas 

contábeis aplicáveis.  

 

                                                 
18 Regulamentado pelo artigo 198 da IN nº 1.700/17, ainda não alterado em razão da LC nº 160/17. 
19 A legislação permite a utilização dos valores subvencionados para absorção de prejuízos, desde que anteriormente 
já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal, ou para aumento 
do capital social.  
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Como se verifica da leitura do artigo 30 da Lei nº 12.973/14, mesmo com a extinção do RTT, 

o legislador manteve a não inclusão dos montantes recebidos a título de subvenção para 

investimento (inclusive nos casos de isenção ou redução de tributos) na determinação do lucro real, 

quando observados os requisitos ordinários ali definidos.  

 

3.2 Subvenções para custeio  

 

A subvenção para custeio, por sua vez, tem sua primeira previsão legal na Lei nº 4.506, de 

30 de novembro de 1964, que dispõe sobre institutos do Imposto de Renda, cujo mandamento 

normativo determinava sua inclusão na receita bruta. 

 

Estas são utilizadas para fazer frente aos custos e despesas correntes da pessoa jurídica, ainda 

que relacionados a determinadas atividades incentivadas pelo governo. Desse modo, são 

outorgadas com o objetivo de estimular certas atividades econômicas, mas sem diretamente limitar 

o emprego dos recursos subvencionados e sem exigir contrapartidas não tendo seu conceito 

alterado ao longo dos anos.  

 

Assim, no que diz respeito aos valores relativos às subvenções para custeio, diferentemente 

do tratamento previsto às subvenções para investimento, estes são computados na determinação do 

lucro operacional.20 

 

Há de se observar que o RTT nada dispôs acerca de tais subvenções, assim como durante o 

decorrer dos anos a subvenção para custeio não foi objeto de alteração de entendimento no que 

tange à tributação e contabilização. 

 

Dessa forma, sendo computadas na determinação do lucro operacional e não havendo qualquer 

regra que afaste a sua tributação, não há dúvida de que as subvenções para custeio devem ser 

consideradas para fins de incidência do IRPJ e da CSLL. Tal realidade não foi alterada pelo advento 

da Lei nº 12.973/14 e consequente revogação do RTT.  

 

                                                 
20 Artigo 392, inciso I, do RIR/99. 
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4 Incentivos Fiscais relativos à Lei do Bem  

 

No que tange aos incentivos fiscais atrelados à Inovação Tecnológica, a Constituição reservou 

um capítulo próprio (Capítulo IV) apenas para tratar da ciência, da tecnologia e da inovação. 

Vejamos abaixo os artigos 218 e 219 da CF, a possibilidade de instituição de tais regras 

incentivadoras. 

 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 
capacitação científica e tecnológica e a inovação.  
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, 
tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.  
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas 
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, 
tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, 
e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 
§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que 
pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do 
salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 
tecnológica. 
§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação 
entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.  
§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de 
ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput.  
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a 
viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a 
autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. 
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas 
empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a 
manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da 
inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e 
transferência de tecnologia. 

 

Como pode ser visto, compete constitucionalmente ao Estado, promover e incentivar o 

desenvolvimento científico, a pesquisa, e a capacitação tecnológica, sendo, inclusive, facultado aos 

Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de 

fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, com intuito de beneficiar toda uma 

sociedade e não direcionando para um segmento específico.  
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O estímulo por parte dos entes públicos para a pesquisa e o desenvolvimento não é uma 

particularidade do Brasil e cientes da importância deste para toda a sociedade, podemos ver como 

essa postura vem aumentando mundialmente. 

 

 
(Gráfico extraído do site da OCDE21) 

 

 Nesta esteira de raciocínio, afirma a OCDE “O apoio do governo à pesquisa e 

desenvolvimento de empresas busca incentivar as empresas a investirem em conhecimento que 

possa resultar em inovações que transformam mercados e indústrias e resultam em benefícios para 

a sociedade.”22 (nossa tradução). 

 

Ainda, segunda a própria OCDE, o incentivo por parte dos entes públicos se justifica 

também pois parte do que a empresa investe em P&D não será utilizado apenas por ela, uma vez 

que com o decurso do tempo, parte daquela inovação será utilizada também pelo mercado. 

 

                                                 
21 Disponível em http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-tax-expenditures.pdf. Acessado em: 13 de nov de 2018. 
 
22 “Government support for business R&D seeks to encourage firms to invest in knowledge that can result in 
innovations that transform markets and industries and result in benefits to society.” Appelt, S. et al. (2016), “R&D Tax 
Incentives: Evidence on design, incidence and impacts”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 
32, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jlr8fldqk7j-en  Acesso em 13 de nov. de 2018. 
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Essa importância da ciência e da tecnologia, já foram ressaltadas por ocasião de julgamento 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal, nas palavras da ministra Cármen Lúcia: 

 

O termo ‘ciência’, enquanto atividade individual, faz parte do catálogo dos direitos 
fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art. 5º da CF). Liberdade de expressão que 
se afigura como clássico direito constitucional-civil ou genuíno direito de personalidade. 
Por isso que exigente do máximo de proteção jurídica, até como signo de vida coletiva 
civilizada. Tão qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para os misteres 
da Ciência que o Magno Texto Federal abre todo um autonomizado capítulo para 
prestigiá-la por modo superlativo (capítulo de nº IV do título VIII). A regra de que ‘O 
Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológicas’ (art. 218, caput) é de logo complementada com o preceito (§ 1º do mesmo 
art. 218) que autoriza a edição de normas como a constante do art. 5º da Lei de 
Biossegurança. A compatibilização da liberdade de expressão científica com os deveres 
estatais de propulsão das ciências que sirvam à melhoria das condições de vida para todos 
os indivíduos. Assegurada, sempre, a dignidade da pessoa humana, a CF dota o bloco 
normativo posto no art. 5º da Lei 11.105/2005 do necessário fundamento para dele afastar 
qualquer invalidade jurídica.23  

 

Tal incentivo, mundialmente adotado, no Brasil é encontrado na Lei nº 11.196/05 e, se 

analisada a exposição de motivos desta, fica evidente a real intenção do legislador com a regulação 

desse setor, bem como quais foram os meios buscados para aumentar sensivelmente os 

investimentos, também por parte da iniciativa privada, no que tange à tecnologia.  

 

Vejamos alguns trechos da exposição de motivos apresentada pelos parlamentares na época 

para justificar o tratamento normativo em questão: 

 

O desafio de preparar, viabilizar e consolidar o salto tecnológico indispensável ao País é 
um caminho árduo da mudança não somente institucional ou econômica, mas, sobretudo, 
cultural. Não é crível admitir que, em pleno século XXI, ainda pairem olhares 
desconfiados para a união de esforços em um ambiente de interação entre iniciativa 
pública e iniciativa privada. O primeiro passo, portanto, para o aumento consistente da 
produção científica e tecnológica no País é a criação de mecanismos reguladores dessa 
relação. 
 
Ponto nevrálgico do desenvolvimento tecnológico de um País, o fomento direto ao setor 
produtivo foi incluído na presente proposta com o objetivo de fortalecer a inovação de 
processos e produtos, consolidando, assim, a competitividade da indústria nacional. 
 
Autoriza-se a concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, 
financiamento ou participação societária, visando ao desenvolvimento de produtos ou 
processos inovadores.... 

                                                 
23 Ministra Cármen Lúcia, ADI 3.510, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010. 
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Por fim, conhecidos os percalços a que se submetem as empresas nacionais na tentativa 
de investir em pesquisa e desenvolvimento, assume-se como essencial o esforço futuro na 
concepção de um regime fiscal favorável à inovação. Tal medida, porém, será objeto de 
proposição específica, a ser desenvolvida no âmbito do Governo de Vossa Excelência, e 
cuja proposta ser-lhe-á oportunamente apresentada, em consonância com os objetivos do 
presente projeto. 

 

Pela leitura da exposição de motivos, pode-se notar que o governo federal percebeu a 

necessidade de uma intensificação de políticas e incentivos para a inovação como forma de 

contribuir à competitividade e ao financiamento da PD&I nas empresas para viabilizar o salto 

tecnológico do país, onde toda a sociedade seria beneficiada.  

 

Em linhas gerais, a Lei nº 11.196/05, conhecida como a Lei do Bem, objetiva estimular 

investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, quer na concepção de novos 

produtos, como no processo de fabricação, bem como na agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto ou processo que impliquem em melhorias incrementais e efetivos ganhos 

de qualidade ou de produtividade, resultando em maior competitividade no mercado (MCTI, 2016) 

 

Nosso foco aqui é a análise do artigo 19 da Lei n° 11.196/05, que se apresenta como uma 

dedução da despesa do imposto de renda (tax allowance,)24 e a seguir discorreremos sobre seu 

mecanismo de utilização e particularidades.  

 

No caput do referido artigo verifica-se a permissão das empresas para a realização de uma 

redução da base de cálculo (tax allowance) do lucro real e da Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), do valor correspondente a 60% de todo o dispêndio naquele ano-calendário com 

projetos de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica que atendam aos requisitos da lei.  

 

Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-calendário de 2006, 
a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base 
de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 60% (sessenta por cento) da soma dos 

                                                 
24 “In 2015, most OECD and partner economies providing tax incentives for R&D use either a tax credit (e.g. Australia, 
Canada, France, Ireland, Norway) or tax allowance (e.g. Brazil, China, Netherlands, United Kingdom) that is 
applicable on the volume of R&D expenditure undertaken.” Appelt, S. et al. (2016), “R&D Tax Incentives: Evidence 
on design, incidence and impacts”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 32, OECD Publishing, 
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jlr8fldqk7j-en Acesso em 13 de nov de 2018. 
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dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela legislação do 
IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei. (grifo nosso)25 

 

Note que o artigo 19 não pode ser analisado de forma apartada do artigo 17, uma vez que 

sua redação determina que os dispêndios que poderão fazer parte da base do benefício deverão ser 

classificáveis como despesa na forma do inciso I do caput do artigo 17. 

 

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:  
I - 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 ou como pagamento na 
forma prevista no § 2o deste artigo;26 

 

Lembramos que é princípio de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual as palavras 

devem ser compreendidas com efeito: verba cum effectu sunt accipienda. Ou seja, a lei não 

contém palavras desnecessárias. Não se presumem, na lei, palavras inúteis e, neste sentido, 

chamamos a atenção de que o artigo 17 bem determina que as despesas sejam as operacionais.  

 

  Continuando o estudo do artigo 19, temos que :  

 

§ 1o A exclusão de que trata o caput deste artigo poderá chegar a até 80% (oitenta por 
cento) dos dispêndios em função do número de empregados pesquisadores contratados 
pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em regulamento. 
§ 2o Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, poderão também ser considerados, na forma do 
regulamento, os sócios que exerçam atividade de pesquisa. 
§ 3o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, a pessoa jurídica poderá 
excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o 
valor correspondente a até 20% (vinte por cento) da soma dos dispêndios ou pagamentos 
vinculados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica objeto de 
patente concedida ou cultivar registrado. 
§ 4o Para fins do disposto no § 3o deste artigo, os dispêndios e pagamentos serão 
registrados em livro fiscal de apuração do lucro real e excluídos no período de apuração 
da concessão da patente ou do registro do cultivar. 
§ 5o A exclusão de que trata este artigo fica limitada ao valor do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso 
em período de apuração posterior. 

                                                 
25 Lei nº 11.196/05 
26 Idem 
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§ 6o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica à pessoa jurídica referida no § 2o deste 
artigo.27 

 

À dedução de 60% pode-se ter ainda mais 20%, chegando então a uma dedução total de 

80%, caso a pessoa jurídica tenha um incremento de mais de 5% do número de empregados 

pesquisadores contratados e que possuem dedicação exclusiva a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de inovação tecnológica, usando como comparativo para aferição do incremento 

o número de empregados pesquisadores com dedicação exclusiva no ano-calendário imediatamente 

anterior. 

 

Ou seja, de todo o dispêndio com projetos elegíveis, a pessoa jurídica pode realizar uma 

dedução na base do seu imposto sobre a renda de 60% deste montante, caso tenha incrementado 

naquele ano-calendário mais de 5% o número de pesquisadores com dedicação exclusiva a projetos 

elegíveis, esta dedução aumenta para 80%.  

 

Exemplo: 

Empresa A  

Dispêndio com projetos elegíveis: R$200.000,00 

Pesquisadores com dedicação exclusiva a projetos elegíveis em 2016: 500 

Pesquisadores com dedicação exclusiva a projetos elegíveis em 2017: 530 

- Em 2017 a Empresa A poderia ter uma dedução de 60% de R$200.000,00, porém, como 

no comparativo com o ano imediatamente anterior (2016) ela teve um incremento de mais de 5% 

dos pesquisadores com dedicação exclusiva a projetos elegíveis, a dedução foi de 80% de 

R$200.000,00. 

 

Eventualmente, as empresas podem ter pesquisadores que tenham sua jornada de trabalho 

dividida entre projetos elegíveis e projetos não elegíveis ao benefício; para essas situações, a 

despesa proporcional à dedicação destes pesquisadores aos projetos elegíveis fará parte da base do 

benefício (no exemplo acima, dos R$200.000,00) e não afetará no comparativo para possível 

adicional dos 20% (que resultarão na dedução de 80%). 

                                                 
27 Idem 
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A utilização do benefício se faz via dedução no Lucro tributável, por meio do Livro de 

Apuração do Lucro Real (LALUR), a partir do Lucro Líquido, conforme tabela abaixo: 

 

Exemplo de cálculo da exclusão do Incentivo Fiscal de Inovação Tecnológica previsto no artigo 19 da Lei n° 

11.196/05. 

 

 

Pelos dados exemplificativos da tabela acima temos que a despesa do Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica com o Incentivo Fiscal de Inovação Tecnológica com a dedução de 60% é de $680 

e com a dedução de 80% é de $612, ao passo que a despesa da Pessoa Jurídica sem o Incentivo 

Fiscal de Inovação Tecnológica é de $884.  

 

Ressaltamos que farão parte da base de cálculo do benefício apenas a soma dos dispêndios 

realizados no período de apuração e que a dedução é limitada ao valor do lucro real e da base de 

cálculo da CSLL antes da própria exclusão, ou seja, caso a base tributável não seja grande suficiente 

para comportar a dedução em sua totalidade, o excesso deverá ser desprezado para fins de cômputo 

do benefício, uma vez que a utilização em ano calendário posterior é vedada.   

  

Entre os dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica que poderão fazer parte do benefício, incluem-se: 

 

(i) Os classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica – IRPJ28; 

                                                 
28 Artigo 3º, I, do Decreto-Lei nº 5.798/06. 
 

Apuração do IRPJ/CSLL
Com 

Benefício
Sem 

Benefício
Com 

Benefício
Sem 

Benefício

Lucro Antes do IRPJ/CSLL 2600 2600 Lucro Antes do IRPJ/CSLL 2600 2600
Exclusão P&D 60% -600 0 Exclusão P&D 80% -800 0
Lucro Real 2000 2600 Lucro Real 1800 2600
IRPJ/CSLL 34% 680 884 IRPJ/CSLL 34% 612 884
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(ii) pagos às pessoas físicas ou jurídicas, residentes no país29; 

(iii) Realizado à universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente, quando 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 (excluídos 

os recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades do Poder Público);30 e  

(iv) vinculados à pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica objeto 

de patente concedida ou cultivar registrado.31 

 

Para que as atividades e investimentos realizados pelas pessoas jurídicas, no âmbito da 

inovação tecnológica, sejam elegíveis ao enquadramento como incentivo fiscal previsto no artigo 

19 da Lei nº 11.196/05, determinados requisitos relacionados à natureza dos projetos desenvolvidos 

devem ser observados, os quais estão previstos atualmente, no artigo 2º do Decreto-Lei nº 

5.798/0632 e podem ser subdivididos em três grupos, conforme enquadramento do próprio MCTI: 

 

                                                 
29 Artigo 10, II, do Decreto-Lei nº 5.798/06. 
 
30 Artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 5.798/06. 
 
31 Artigo 8º, § 4º, do Decreto-Lei nº 5.798/06.  
 
32 Art. 2o “Para efeitos deste Decreto, considera-se: I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo 
de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características 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: a) pesquisa básica dirigida: os 
trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas 
ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores; b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com 
o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos 
e sistemas; c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos pré-
existentes, visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, 
sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos; d) tecnologia industrial 
básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos 
de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a 
documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e 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; III - pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-
graduado, tecnólogo ou técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a pessoa jurídica que atue 
exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica; e IV - pessoa 
jurídica nas áreas de atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM: o estabelecimento, matriz ou não, situado na área de 
atuação da respectiva autarquia, no qual esteja sendo executado o projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação tecnológica”. 
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Pesquisa básica ou fundamental: consiste em trabalhos experimentais ou teóricos 
realizados principalmente com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre os 
fundamentos dos fenômenos e fatos observáveis, sem considerar um aplicativo ou um uso 
em particular. 
 
Pesquisa aplicada: consiste na realização de trabalhos originais com finalidade de 
aquisição de novos conhecimentos; dirigida principalmente ao um objetivo ou um 
determinado propósito prático. 
 
Desenvolvimento experimental: consiste na realização de trabalhos sistemáticos, 
baseados em conhecimentos pré-existentes, obtidos por meio de pesquisa e/ou experiência 
prática, tendo em vista a fabricação de novos materiais, produtos ou dispositivos, 
processos, sistemas e serviços ou melhorar consideravelmente os já existentes. 

 

 

Desta forma, pesquisa básica ou fundamental, pesquisa aplicada e desenvolvimento 

experimental, podem gerar inovação tecnológica. 

 

Neste esteira, pode-se entender como inovação tecnológica a “concepção de novo produto 

ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao 

produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou 

produtividade, resultando maior competitividade no mercado”, conforme artigo 2°, I, do Decreto-

Lei n° 5,798/06 e apenas os projetos com essas características serão elegíveis ao incremento fiscal 

previsto no artigo 19 da Lei n° 11.196/05, objeto deste estudo.    

 

Importa relevar que o descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos 

incentivos, ou a utilização indevida dos referidos valores, pode ensejar implicações diversas, tais 

como a (i) perda do direito aos incentivos ainda não utilizados, e (ii) o recolhimento do valor 

correspondente aos tributos não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de 

multa e de juros, sem prejuízo das demais sanções penais eventualmente cabíveis. 

 

A utilização deste benefício não depende de aprovação previa da MCTI. Assim, a pessoa 

jurídica interessada, e que entender preencher todos os requisitos, pode em sua apuração do IRPJ 

e CSLL proceder à dedução. 

 

Para gozo do benefício, temos a exigência anual de prestação de contas ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio de um Formulário Eletrônico (FORMPD), 
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acerca dos programas de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica conduzidos pela 

pessoa jurídica beneficiária. 

 

Na prestação de contas, a empresa que utilizou o benefício precisará deixar claro em cada 

projeto o elemento tecnologicamente novo ou inovador do projeto, se existe aplicação de 

conhecimento ou técnica de uma nova fórmula, quais os avanços científicos e tecnológicos 

embutidos em cada projeto, quais os métodos utilizados e a data de início e fim de cada projeto.  

 

Tal prestação pode ser feita entre maio (durante o mês de maio o FORMPD é 

disponibilizado, porém, sem data fixa) e 31 de julho no ano calendário seguinte, momento onde 

será necessário detalhar cada projeto que fez parte da base do benefício, conforme acima, ficando 

a empresa sujeita a auditoria do MCTI. Isso porque o benefício visa estimular a fase de maior 

incerteza quanto à obtenção de resultados econômicos e financeiros pelas empresas no processo de 

criação e testes de novos produtos, processos ou aperfeiçoamento dos mesmos (risco tecnológico) 

e não sua a atividade regular. 

 

Essa auditoria realizada pelo MCTIC se dá por meio de um Comitê formados por 

profissionais de notório saber nas áreas das atividades econômicas das empresas beneficiadas pela 

Lei do Bem, que emitem relatórios opinativos que subsidiam os Pareceres desse Ministério. Caso 

o formulário necessite de ajustes, abre-se prazo para o Pedido de Reconsideração, oportunidade na 

qual a empresa poderá incluir informações faltantes ou alterar o conteúdo. O MCTIC emite Parecer 

Final e divulga Relatório contendo a relação completa de todas as empresas que enviaram o 

Formulário no prazo legal. 

 

Importante lembrar que cabe à Receita Federal do Brasil (RFB) definir se a renúncia de 

cada empresa beneficiada é devida ou não. Esta competência (tributária) é exclusiva da RFB e é 

ela também quem poderá verificar, por meio de fiscalização, a veracidade das informações, assim 

como realizar o cruzamento entre as informações contidas na Declaração de Imposto e às enviadas 

pelo MCTIC à RFB.  Desta forma, o MCTIC avalia a natureza dos projetos e a RFB os valores 

envolvidos. 
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Diante do exposto, podemos afirmar que o incentivo fiscal previsto no artigo 19 da Lei nº 

11.196/05 é uma renúncia fiscal, na medida em que o Governo abre mão de arrecadar determinada 

parcela do imposto de renda, com a finalidades social de alavancagem da economia, por meio do 

desenvolvimento tecnológico. 

 

A forma escolhida para esta renúncia foi a de redução de base de cálculo, ou como alguns 

doutrinadores classificam, isenção parcial: o contribuinte que se enquadrar nos requisitos pode se 

beneficiar ficando desobrigado a pagar parte do quantum, em decorrência da Inovação Tecnológica 

despendida.  

 

Compreendida a extensão da previsão legal do artigo 19 da Lei n° 11.196/05, e considerando 

que a mesma lei o qualifica como Incentivo Fiscal, nos propusermos a estudar como este deve ser 

registrado contabilmente e divulgado nas demonstrações financeiras.   

 

 

 

5 Aspecto Contábil 

 

5.1 Escrituração Contábil  

 

A Escrituração Contábil controla o lançamento dos fatos contábeis em livros destinados ao 

registro de tais operações e, conforme texto do artigo 177 da Lei 6.404/76, deve “obediência aos 

preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, 

devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações 

patrimoniais segundo o regime de competência.” (grifo nosso) 

 

As normas contábeis são baseadas na Prevalência da Essência sobre a Forma, assim antes 

que ocorra o registro contábil deve-se conhecer muito bem a operação e as circunstâncias visando 

sempre retratar a realidade patrimonial conforme a essência econômica dos fatos.  
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Neste sentido, recorreremos ao Princípio da Realização da Receita e Confrontação da 

Despesa que é de extrema relevância para o nosso estudo. 

 

Enunciado: Toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas em 
determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada; os consumos ou sacrifícios 
de ativos (atuais ou futuros), realizados em determinado período e que não puderam ser 
associados à receita do período nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados 
como despesa do período em que ocorrerem...33 

 

O Princípio da Realização da Receita e Confrontação da Despesa determina o momento em 

que a receita deve ser considerada como realizada para compor o resultado do exercício social. Da 

mesma forma, determina que a despesa que foi necessária à obtenção daquela receita seja 

igualmente confrontada na apuração do resultado. 

 

É importante notar que a base do confronto não é relacionada ao montante dos recursos 

efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no período, mas às receitas reconhecidas (ganhos), nas 

bases já mencionadas, e às despesas incorridas (consumidas) no período. 

Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em períodos 

anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço de propiciar receita, cujos 

desembolsos efetivos somente irão ocorrer em outro exercício, ou de se incorrer em despesas a 

serem desembolsadas posteriormente (sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem existir 

hoje). 

 

Conforme deliberação da CVM 29/1986 (CVM, 1986): “Somente um motivo muito forte e 

preponderante pode fazer com que um gasto deixe de ser considerado como despesa do período, 

ou através do confronto direto com a receita ou com o período. Se somos conservadores no 

reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a atribuição de despesas.” 

 

Ainda, podemos recorrer às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), que são um 

conjunto de regras e procedimentos de conduta que devem ser observados como requisitos para o 

exercício da profissão contábil, bem como dos conceitos doutrinários, princípios, estrutura técnica 

e procedimentos a serem aplicados na realização dos trabalhos previstos nas normas aprovadas por 

                                                 
33 Deliberação CVM 29/1986. 
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resolução emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e que devem seguir os mesmos 

padrões de elaboração e estilo utilizados nas normas internacionais e compreendem as Normas 

propriamente ditas, as Interpretações Técnicas e os Comunicados Técnicos.  

 

Assim, considerando que a Lei nº 11.638/07 enquadrou Inovação Tecnológica como um 

Incentivo Fiscal, temos a NBC T 19.4 – INCENTIVOS FISCAIS, SUBVENÇÕES, 

CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS, que determina que o 

reconhecimento dos incentivos fiscais deve ser confrontado com os custos e despesas 

correspondentes, como pode ser observado abaixo. 

 

19.4.2 DEFINIÇÕES  
19.4.2.1 Para efeito desta norma, entende-se por:  
a) (...) 
b) Incentivo fiscal – renúncia total ou parcial de receita fiscal do governo em favor de 
entidades públicas ou privadas com objetivo de geração de benefícios sociais e 
econômicos, sendo:  
I – Isenção tributária – desobrigação legal de pagamento de tributo;  
II – Redução tributária – desobrigação legal de pagamento parcial de tributo.  
(...) 
19.4.3 RECONHECIMENTO  
19.4.3.1 Os incentivos fiscais, as contribuições, os auxílios devem ser reconhecidos 
quando existir razoável certeza que:  
(...) 
19.4.3.4 O reconhecimento da receita deve ser o mesmo, independente da forma com que 
o benefício foi concedido, em dinheiro ou como isenção e redução de passivo.  
19.4.3.5 O reconhecimento das receitas de incentivos fiscais, subvenções, contribuições, 
auxílios e doações deve ser confrontado com os custos e as despesas correspondentes. 

 

Diante do exposto, entendemos que, no que tange à escrituração contábil, o incentivo fiscal 

previsto no artigo 19 da Lei n° 11.196/05 deve ser reconhecido como receita ao longo do período 

e confrontado com a despesa referente aos projetos elegíveis ao incentivo (despesas operacionais), 

ou seja, os projetos que fizeram base para o gozo do benefício, em linha também com o Princípio 

Geral do Direito Accessorium Sequitur Principale, que determina que o acessório segue o 

principal.  

 

5.2 Demonstração Financeira 

 

A adoção de uma linguagem contábil global contribuiu muito no incremento e 

amadurecimento de nossas relações com o comércio internacional, uma vez que fortaleceu as 
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negociações no mercado de capitais, estimulou o comércio transnacional, possibilitando aos 

investidores ter uma visão mais familiar das demonstrações financeiras e, com isso, ter mais 

segurança para realizar investimentos; enfim, a padronização das normas contábeis brasileiras, em 

relação às internacionais, reduziu o custo-Brasil. 

 

A partir da congregação de entidades como a Associação Brasileira das Companhias 

Abertas (ABRASCA), Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), Fundação Instituto de 

Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil (IBRACON) e outras, pela urgência da convergência internacional das normas contábeis 

e centralização na emissão das normas, criou-se o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

pela Resolução CFC nº 1.055/05, visando  

 

o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos 
de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de 
normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu 
processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira 
aos padrões internacionais. 34 

 

O CPC é responsável não só pela emissão de Pronunciamentos, mas também de Orientações 

e Interpretações Técnicas, que são documentos necessários para o entendimento das normatizações 

que são emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), através do  International 

Financial Reporting Standards (IFRS) e do International Accounting Standards (IAS). Tais normas, 

além de emitidas em inglês, têm um caráter mais generalista e os CPCs são apresentados em língua 

portuguesa e estão voltados para a realidade brasileira. 

 

O grande marco dessa mudança veio com a promulgação da Lei nº 11.638/07, que foi 

justamente criada para adequar as demonstrações financeiras do Brasil aos padrões internacionais 

contábeis, revogando dispositivos da Lei nº 6.404/76, que outrora disciplinava o tema, passando, 

assim, às sociedades de grande porte, a elaborar e divulgar suas demonstrações financeiras 

contábeis de forma mais aprimorada, obedecendo aos pronunciamentos internacionais de 

contabilidade. 

 

                                                 
34 Resolução CFC nº 1.055/05 
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Para a adequação, a edição de normas contábeis convergentes às IFRS ficou a cargo do 

CPC; assim, na medida em que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras entidades 

reguladoras aprovam os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações emitidos pelo 

CPC, estes passam a ser obrigatoriamente seguidos pelas empresas e entidades reguladas. 

 

São submetidas à audiência pública as minutas de Pronunciamentos Técnicos, pelo prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias para dar ampla divulgação do conteúdo e, eventualmente, sempre que o 

CPC julgar necessário também poderão ser objeto de audiência pública as Interpretações e as 

Orientações emitidas pelo CPC, com o fito de promover o debate de questões normativas. 

 

A adoção inicial das novas normas contábeis foi refletida pelas empresas brasileiras nas 

demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2010, tendo-se adotado 

01/01/2009 como data inicial de transição. 

 

Ajustar nossas demonstrações contábeis aos padrões internacionais trouxe não somente 

qualidade na informação para o mercado, como também atendeu aos requisitos da legislação 

Sarbanes-Oxley (SOX)35, e qualificou a gestão tributária e a governança corporativa, contribuindo 

para uma maior transparência e aumentando sua exposição ao mercado de um modo geral, afirmam 

Braga e Almeida (2008). 

 

De acordo com o item OB2 da Estrutura Conceitual (CPC 00), o objetivo das demonstrações 

contábeis é fornecer informações (sobre a empresa que reporta) que sejam úteis a investidores 

(existentes e em potencial), a credores (por empréstimos e/ou outros credores), quando da tomada 

de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. E, se a “informação contábil-

financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe 

a representar” (item QC4, CPC 00). 

 

                                                 
35 A Lei Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act, também conhecida por SOX ou Sarbox) é uma lei Americana de 30 de 
julho de 2002, tem como intuito evitar a fuga dos investidores causada pela insegurança e perda de confiança em 
relação as escriturações contábeis e aos princípios de governança nas empresas e aplica a todas as empresas, sejam 
elas americanas ou estrangeiras, que tenham ações registradas na SEC (Securities and Exchange Comission, o 
equivalente americano da CVM brasileira).  
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Temos que, em 2008, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) publicou o 

Pronunciamento Técnico CPC 07 (Subvenção e Assistência Governamentais) em correlação com 

às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS20 que implementou normativas importantes 

quanto ao registro e divulgação das receitas de subvenção. 

 

Salientamos que o CPC 07, segundo a própria Coordenadoria Técnica do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, foi elaborado a partir do IAS20, emitido pelo IASB, e sua aplicação 

no julgamento do Comitê produziu reflexos que estão, em tese, em conformidade com o documento 

editado pelo IASB. Ainda, em 2010, ocorreu a revisão do CPC 07, passando a ser CPC 07 (R1), 

motivada por certos alinhamentos de texto com o fito de não deixar dúvidas de que a intenção é 

produzir os mesmos efeitos que o IAS 20; desta forma, o CPC 07 (R1) encontra-se em linha com 

os padrões internacionais de contabilidade. 

 

Assim, temos que a norma contábil brasileira (atualmente em vigor) para as demonstrações 

financeiras que trata do reconhecimento de subvenções é o Pronunciamento Técnico do CPC 07 

(R1) – Subvenção e Assistência Governamentais, o qual foi elaborado a partir da norma IAS 20 – 

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistence, emitida pelo IASB. 

 

A Lei nº 11.638/07 ratificou Inovação Tecnológica como um Incentivo Fiscal e, neste 

sentido, temos forma simétrica com o texto do CPC 07 (IAS20) - Subvenção e Assistência 

Governamentais que, por sua vez, ainda qualifica, no item 06, que um Incentivo Fiscal é uma 

Subvenção Governamental : “6. A subvenção governamental é também designada por: subsídio, 

incentivo fiscal, doação, prêmio, etc.” 

 

Identificamos que estão fora do escopo do CPC 07 (item 02): 

 

a) Os problemas decorrentes da contabilização de subvenção governamental em 
demonstrações contábeis em moeda de poder aquisitivo constante ou em 
informação suplementar de natureza semelhante; 

b) da contabilização de assistência governamental ou outra forma de incentivo 
quando se determina o resultado tributável, ou quando se determina o valor do 
tributo, que não tenha caracterização como subvenção governamental. Exemplos 
desses incentivos são isenções temporárias ou reduções do tributo sem a 
característica de subvenção governamental, como a permissão de depreciação 
acelerada, reduções de alíquota, etc.; (grifo nosso) 
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c) da participação do governo no capital da entidade; 
d) de subvenção governamental tratada pelo Pronunciamento Técnico CPC 29 – 

Ativo Biológico e Produto Agrícola.36 

 
Feitas estas considerações, cumpre esclarecer que a assistência governamental ou outra 

forma de incentivo, que quando se determina o resultado tributável ou quando se determina o valor 

do tributo (sobre o lucro), somente estará fora do escopo do CPC 07 quando não se caracterize 

como subvenção governamental. Isso implica dizer que, nem toda depreciação acelerada ou 

redução de alíquota está fora do escopo do CPC 07. 

 

Chamamos atenção para um fato que pode ser objeto de dúvida, pois, a redação do IAS 20 

(item 02) não prevê essa exceção quando se tratar de subvenção governamental. 

 

(a) the special problems arising in accounting for government grants in financial 
statements reflecting the effects of changing prices or in supplementary information of a 
similar nature.  
(b) government assistance that is provided for an entity in the form of benefits that are 
available in determining taxable profit or tax loss or are determined or limited on the basis 
of income tax liability, Examples of such benefits are income tax holidays, investment tax 
credits, accelerated depreciation allowances and reduced income tax rates. 37  
(c) government participation in the ownership of the entity;  
(d) government grants covered by IAS 41 Agriculture. 

 

Em análise aos documentos relacionados à emissão do CPC 07, e que estão todos 

publicados no site do CPC38, não foi encontrada nenhum ponto relacionado diretamente a esta 

diferença de redação, apenas no Sumário encontramos a informação de que: 

 

Por força de legislações específicas brasileiras, foi necessário incluir alguns parágrafos 
adicionais aos contidos na norma internacional tomada como base, principalmente por 
conta de certas isenções e reduções tributárias que, no Brasil, assumem a forma de 
subvenção governamental em certas circunstâncias, e da característica de perda do 
benefício tributário se o valor da subvenção não ficar retido em reserva própria, sem 
destinação como dividendos aos sócios. É fundamental, todavia, afirmar que essas adições 
estão conforme o princípio básico das normas internacionais do IASB – International 

                                                 
36 Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=38 
Acesso em 11 de nov de 2018. 
37 Neste caso seria aplicável o IAS 12 – Income Tax e no Brasil o CPC 32 – Tributos sobre o Lucro. 
38 Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=38 
Acesso em 11 de nov de 2018. 
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Accounting Standards Board – e que as demonstrações contábeis elaboradas com base 
neste Pronunciamento estarão conforme tais normas.39 (grifo nosso) 

 

Como a inclusão da Subvenção Governamental que afeta a determinação do resultado 

tributável se deu apenas no escopo do CPC 07, muito embora outros países tenham benefício de 

Inovação Tecnológica na mesma sistemática que a brasileira (tax allowance), a prática do mercado 

internacional não pode ser usada como referência, pois esta, via de regra, esta sujeitos ao IAS 12 – 

Income Tax.     

 

Feitas essas considerações, uma vez que o incentivo fiscal previsto no artigo 19 da Lei nº 

11.196/05 afeta a determinação do resultado tributável, via redução de base, e apenas estará dentro 

do escopo caso figure como uma subvenção governamental, é importante definirmos o que pode 

ser tratado contabilmente como tal, cuja definição é dada pelo CPC 07 (item 3): 

 
Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na forma de 
contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade 
normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições 
relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções governamentais 
aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com 
o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. 
 
Subvenções relacionadas a ativos são subvenções governamentais cuja condição principal 
para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, construa ou de outra forma adquira 
ativos de longo prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias que restrinjam 
o tipo ou a localização dos ativos, ou os períodos durante os quais devem ser adquiridos 
ou mantidos. 
 
Subvenções relacionadas a resultado são as outras subvenções governamentais que não 
aquelas relacionadas a ativos. 

 
 Pela leitura pode-se perceber uma harmonia do conceito jurídico de subvenção 

governamental com o conceito contábil, e uma aderência do incentivo fiscal previsto no artigo 19 

da Lei n° 11.196/05 a estes conceitos. 

 

Em complemento, ressaltamos que (a) o item 6 do CPC 07 menciona que a subvenção 

governamental é também designada por: subsídio, incentivo fiscal, doação, prêmio, etc. e (b) o 

                                                 
39 Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/168_CPC07_R1_Sumario.pdf Acesso em 12 de nov de 
2018. 
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item 9 do CPC 07 declara que a forma como a subvenção recebida não influencia no método de 

contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma 

independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de passivo. 

 

Ainda, o item 4 declara que a assistência governamental toma muitas formas, variando sua 

natureza ou condições. O propósito da assistência pode ser o de encorajar a entidade a seguir certo 

rumo que ela normalmente não teria tomado se a assistência não fosse proporcionada. A 

contabilização deve sempre seguir a essência econômica. 

 

Pela leitura do CPC 07 podemos perceber que este divide as subvenções em dois grandes 

grupos, as condicionais e as incondicionais. A primeira está relacionada normalmente a ativos 

imobilizados, e o próprio CPC exemplifica como uma subvenção que transfira a propriedade 

definitiva de um terreno mediante o cumprimento de algumas obrigações, já a segunda, as 

incondicionais, relacionadas a incentivos fiscais e isenções tributárias. 

 

De acordo com o item 9, 12, 16 e 17 do CPC 07, uma subvenção governamental deve ser 

reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende 

compensar, em base sistemática, desde que:  

 

(a) atenda à definição de subvenção governamental;  

 

(b) exista uma razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e 

relacionadas à subvenção e, nos casos pertinentes, de que ela será recebida; e  

 

(c) obediência ao regime de competência em confronto com as despesas correspondentes. 

 

Apesar do CPC 07 taxativamente declarar que uma subvenção governamental não pode ser 

creditada diretamente no patrimônio líquido (item 12), no Brasil, há situações em que o valor da 

subvenção não pode ser distribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios/acionistas, situação 

em que a Lei nº 6.404/76 /76 prevê a retenção do montante, após trânsito pelo resultado do período, 

em conta de reserva de lucros (Reserva de Incentivos Fiscais), no patrimônio líquido, para 
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comprovação do atendimento dessa condição (item 15B do CPC 07)40. 

 

A apresentação da receita de subvenção na Demonstração do Exercício pode ser feita de 

duas formas alternativas, a critério da empresa (itens 29 a 31 do CPC 07): 

a) Como “outras receitas”, ou 

 

b) Como dedução da(s) despesa(s) relacionadas. 

 

Apesar de as duas formas de apresentação serem aceitas, a receita deve ser registrada no 

resultado, no grupo de contas de acordo com a sua natureza, conforme orienta o item 30 do CPC 

07, a classificação como “outras receitas” se justifica quando não for apropriado compensar os 

elementos de receita e de despesa e que a separação da subvenção das despesas relacionadas facilita 

a comparação com outras despesas não afetadas pelo incentivo de uma subvenção. Por outro lado, 

a dedução da receita de subvenção das despesas relacionadas se justifica quando as despesas 

poderiam não ter sido incorridas pela entidade caso não houvesse a subvenção, sendo por isso 

enganosa a apresentação da despesa sem a compensação com a subvenção. 

 

Ter uma demonstração contábil em linha com os padrões contábeis internacionais faz-se 

necessário para o êxito do processo de evidenciação esperado pelos usuários desta, uma vez que 

traz maior segurança e transparência. 

 

Assim, temos que o registro do incentivo fiscal previsto no artigo 19 da Lei n° 11.196/05, 

que resumidamente prevê a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por montante 

determinado pela aplicação do percentual cabível sobre a soma de dispêndios com pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, deverá ser efetuado registrando-se o 

imposto total no resultado, como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção 

equivalente. 

 

Desta forma, a despesa com tributos sobre o lucro corrente será aquela que seria 

determinada na ausência do benefício em contrapartida à conta de Tributos sobre o Lucro a Pagar 

                                                 
40 O item 15B não tem correspondência com os parágrafos do IAS 20. 
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(no passivo). Em seguida, reduz a conta do passivo, efetuando-se o débito pelo valor 

correspondente à subvenção, a qual deve ser creditada como receita, no resultado, ou seja, redução 

das despesas correspondentes.   

 

Para melhor entendimento utilizaremos os dados hipotéticos abaixo, onde é possível 

verificar numericamente o cenário de uma empresa que não tem o incentivo fiscal objeto do estudo, 

uma empresa que possui o incentivo e o demonstra conforme prática de mercado atual e uma 

empresa que tem o benefício e demonstra conforme proposta deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática Atual Proposta
DRE sem benefício 60% 60%
Resultado Operacional (EBIT) 3.600                             3.600                             3.600                             

Despesas com R&D (1.000)                           (1.000)                           (1.000)                           
(+) Recuperação Lei do Bem -                                 -                                 204                                 
Lucro Antes do IR/CS 2.600                             2.600                             2.804                             
(-) IRPJ/CSLL (884)                               (680)                               (884)                               
Lucro do Exercício 1.716                             1.920                             1.920                             

Cálculo IRPJ/CSLL sem benefício 60% as is 60% to be
Lucro Antes do IR/CS 2.600                             2.600                             2.804                             
(-) Ajuste do Lucro Tributável -                                 -                                 (204)                               
Lucro Tributável (base legal) 2.600                             2.600                             2.600                             
(-) Exclusão P&D (60%) -                                 (600)                               (600)                               
Lucro Real 2.600                             2.000                             2.000                             

IRPJ/CSLL (34%) corrente (884)                               (680)                               (680)                               
Despesa de IRPJ/CSLL (884)                               (680)                               (680)                               
(+) Ajuste do Lucro Tributável -                                 -                                 (204)                               

IRPJ/CSLL (34%) ajustado (884)                               (680)                               (884)                               
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6  Conclusão 

 

Com a promulgação da Lei n° 11.638/07, as empresas de capital aberto passaram a elaborar e 

divulgar suas demonstrações financeiras contábeis obedecendo aos CPC´s. Ainda, ciente da 

importância da inovação para a alavancagem dos negócios, a Lei nº 11.638/07 ratificou Inovação 

Tecnológica como um Incentivo Fiscal, de forma simétrica com o texto do CPC 07 (IAS20) - 

Subvenção e Assistência Governamentais que, por sua vez, ainda qualifica que um Incentivo 

Fiscal é uma Subvenção Governamental.  

 

Nosso convencimento se faz também por entendermos que o Incentivo concedido no âmbito 

do artigo 19 da Lei n° 11.196/05 constitui um tipo de receita que foi renunciada por parte da União, 

de modo que a pessoa jurídica que se utiliza do incentivo via redução da base de cálculo do Imposto 

de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido passa a ter um dispêndio menor que 

aquela que não goza do mesmo incentivo. 

De acordo com o item OB2 da Estrutura Conceitual (CPC 00), o objetivo das demonstrações 

contábeis é fornecer informações (sobre a empresa que reporta) que sejam úteis a investidores 

(existentes e em potencial), a credores (por empréstimos e/ou outros credores), quando da tomada 

de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. E, se a informação contábil-

financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se 

propõe a representar (item QC4, CPC 00). 

 

Considerando que a prevalência da “essência sobre a forma” é requisito para que a 

informação contábil possa ser fidedigna, uma implicação direta disso é que, em essência, uma 
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subvenção governamental, nos termos do CPC 07, constitui uma receita, cuja contabilização deve 

ser a mesma independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de 

passivo, como estabelecido no item 9 do CPC 07. 

 

Via de regra, o CPC disciplina no mesmo sentido que o IAS, porém especificamente no que 

tange ao CPC 07, este apresenta uma diferença no conteúdo da normal contábil, e permite, para as 

empresas no Brasil, o enquadramento das subvenções governamentais dentro do escopo do CPC 

07 (permissão não prevista no IAS20).   

Assim, o registro do incentivo fiscal previsto no artigo 19 da Lei n° 11.196/05, que 

resumidamente prevê a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por montante determinado 

pela aplicação do percentual cabível sobre a soma de dispêndios com pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica, com base no texto do CPC 07, deverá ser efetuado 

considerando o Princípio do Confrontamento, registrando-se o imposto total no resultado, como se 

devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente. 

 

Desta forma, a despesa com tributos sobre o lucro corrente será aquela que seria 

determinada na ausência do benefício em contrapartida à conta de Tributos sobre o Lucro a Pagar 

(no passivo). Em seguida, reduz a conta do passivo, efetuando-se o débito pelo valor 

correspondente à subvenção, a qual deve ser creditada como receita, no resultado, ou seja, redução 

das despesas correspondentes. 

 

Salientamos que, no que tange à escrituração fiscal, a contabilização argumentada, baseada 

no enquadramento como subvenção governamental, enquanto gênero, não apresenta impacto 

algum tributário, uma vez que o valor do incremento que se tem no IRPJ e na CSLL é revertido 

para o resultado da operação e, ao mesmo tempo, tem-se um ganho operacional.   

 

O procedimento apresentado resulta para todos os usuários da demonstração financeira uma 

perfeita evidenciação do incentivo fiscal obtido, através da correta utilização das normas contábeis 

vigentes. 
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Por fim, salientamos que essa previsão do CPC 07 é muito interessante e estratégica para a 

gestão tributária, na medida em que agrega valor ao resultado apresentado pela empresa, tanto no 

registro contábil como em sua demonstração financeira, uma vez que se tem a majoração do EBIT, 

com isso, a participação do departamento tributário na dinâmica da empresa ganha destaque, na 

contramão da usual visão de ser apenas um custo.   
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