
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                        
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 87ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (“CARF”) cancelou  autuação para cobrança das Contribuições Previdenciárias sobre 
valores pagos a título de hiring bônus, por entender que essa verba não tem natureza remuneratória, uma 
vez que seu pagamento não está vinculado a qualquer relação de prestação de serviços, funcionando 
apenas como um atrativo precedente à contratação.

Também comentamos decisão em que o CARF cancelou autuação para cobrança de IRPJ e CSLL,                
decorrente de glosas de exclusões com despesas de pesquisa e desenvolvimento na apuração do lucro 
real, por entender que haveria sido comprovado o controle da utilização dos benefícios, em observância 
aos regramentos estabelecidos pela Lei do Bem, e que estariam cumpridas as condições para fruição do 
incentivo fiscal. O mesmo acórdão ainda afastou a pretensão da Fiscalização de desconsiderar o gozo dos 
incentivos fiscais porque haveria um parecer contrário do MCT ao enquadramento do projeto como P&D, 
decidindo que, como também existia posicionamento favorável ao referido enquadramento de outro órgão 
do MCT, o Contribuinte não poderia ser prejudicado pela dúvida.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Hiring Bonus – Natureza não Remuneratória – Não Incidência de Contribuições Previdenciárias

Lei nº 11.196/05  (“Lei do Bem”) – Dispêndios com P&D em Contas Específicas – Forma de Controle  
Contábil para Utilização de Incentivos – Pareceres Divergentes do MCT

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO. PAGAMENTO IN               
NATURA. SEM ADESÃO AO PAT. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA. BÔNUS DE 
CONTRATAÇÃO. AUSENCIA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não                
constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do                       
Trabalhador PAT.
O bônus de contratação (hiring bonus) não tem natureza jurídica remuneratória e não integra o                         
salário-de-contribuição do empregado, independente da nomenclatura conferida pelo contribuinte. 
(...)”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança de Contribuições                                                      
Previdenciárias sobre valores pagos pelo Contribuinte a título de bônus de contratação (“hiring bonus”), 
dentre outras verbas. Em termos gerais, a Fiscalização concluiu que o hiring bonus tem natureza salarial, 
pois, supostamente, seria remuneração antecipada pelo serviço que será prestado no futuro.

Irresignada, a Contribuinte apresentou Impugnação, buscando demonstrar a inexistência de natureza         
salarial do bônus de contratação. Contudo, a Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da 
Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) e, contra essa decisão, o Contribuinte interpôs Recurso 
Voluntário, que, especificamente quanto ao hiring bônus, foi julgado procedente pelo CARF. 

Com efeito, o Conselheiro Relator iniciou seu voto definindo o conceito hiring bonus como um                                        
procedimento lícito e regular, utilizado como atrativo pelas empresas para contratar profissionais muito 
disputados pelo mercado. Acrescentou que os agentes têm a liberdade para agir no cenário econômico 
garantido pela Constituição e que “o pagamento do valor avençado entre as partes, em negócio jurídico 
válido, sob a égide do Direito Civil, entre agentes capazes, com objeto lícito e realizado sob forma não 
prescrita em lei, encontra pleno reconhecimento em nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 104 
do Código Civil”.

Continuou o Conselheiro Relator acrescentando que o bônus de contratação serve de atrativo 
ao futuro funcionário, sem o qual continuaria a procurar no mercado por melhores oportunidades                                                          
profissionais, ou  para contrata-lo em detrimento de seu emprego anterior, ainda que no anterior ob-
tivesse maiores garantias face ao tempo já trabalhado e à confiança conquistada. Nessa linha, esclarece 
o Relator que “pode-se afirmar que desse ajuste civil, resulta para o futuro empregado um atrativo à 
contratação, como compensação pela perda da estabilidade alcançada no emprego anterior e pelo risco 
que o profissional se expõe lançando-se a um novo desafio. Não obstante isso, o hiring bonus possui o 
escopo de compensar eventuais verbas indenizatórias que tal profissional deixa de receber ao se desligar                                 
voluntariamente da empresa anterior”.

Como conclusão desse raciocínio, o Conselheiro Relator argumenta que o pagamento de referida verba 
não tem natureza salarial, porque “a) não é contraprestação patronal a trabalhos prestados por empre-
gado; b) é pago uma única vez, sob condição resolutiva, pois se houver descumprimento do prazo de 
permanência, poderá ocorrer devolução total ou parcial; c) não é ganho habitual e, sobretudo, d) não tem 
previsão legal para considera-lo remuneração e tributável para fins previdenciários”.

02

87
Informativo tributário específico n° 87 • ano VIII • Junho de 2015



Para corroborar seu posicionamento, o Conselheiro citou julgados do Tribunal Superior do Trabalho (“TST”) 
e do próprio CARF, que consignam o entendimento de que, não verificada a habitualidade no pagamento 
do bônus, tampouco o recebimento em decorrência de trabalho desenvolvido, os valores não devem sof-
rem a incidência das contribuições previdenciárias. 

Assim, concluindo o seu Voto, o Conselheiro Relator deu provimento ao Recurso Voluntário nessa parte, o 
que foi acompanhado pela maioria dos demais Conselheiros, sendo cancelada essa parcela da autuação.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. VALIDADE.
Não há de se falar em nulidade quando a decisão de 1a instância enfrenta, de forma expressa, todos 
os argumentos aduzidos na peça impugnatória. Preliminar rejeitada.
INCENTIVO FISCAL. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PREVALÊNCIA DA LEI TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO ÀS 
NORMAS CONTÁBEIS. REGRAS CONTÁBEIS NÃO CARACTERIZAM CONDIÇÃO  PARA CONCESSÃO 
OU FRUIÇÃO DE INCENTIVO FISCAL, MAS TEM COMO OBJETIVIO O CONTROLE DA CORRETA                 
UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. 
Se é fornecido à fiscalização documentos suficientes ao controle da utilização do benefício, bem como 
se há escrituração em apartado (contas especificas) dos dispêndios e pagamentos de que  tratam os 
artigos 17 a 20 da lei 11.196/05, ainda que este seja feito durante a fiscalização e/ou posteriormente à 
sua contabilização, não há que se falar em inobservância do inciso I, artigo 22, da Lei 11.196/05. 
INCENTIVO FISCAL. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO NÃO CONCLUSIVO.                                           
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE ORGÃOS DO MCT. MANUTENÇÃO DO INCENTIVO. 
A incerteza gerada a partir de pareceres emitidos por órgãos do MCT sobre a natureza do projeto de 
inovação apresentado pelo contribuinte, principalmente quando verifica-se divergência entre eles, não 
pode ter como consequência a perda do incentivo.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança do Imposto sobre Renda da               
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), referentes aos anos-
calendário 2007 e 2008, em razão da glosa das exclusões da base de cálculo de referidos tributos dos 
valores relativos a pesquisa e desenvolvimento, tidos como incentivos fiscais previstos na Lei nº 11.196/05, 
conhecida como “Lei do Bem”.

Em termos gerais, a Fiscalização concluiu que (i) houve a inobservância dos requisitos previstos no inciso 
I, artigo 22, da Lei nº 11.196/05, os quais prescrevem a obrigação de manter contas contábeis específi-
cas para o controle de dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica 
(“P&D”); e (ii) que para o ano de 2007, o Ministério da Ciência e Tecnologia (“MCT”) emitiu parecer reco-
mendando que os projetos apresentados pela Contribuinte não fossem enquadrados como P&D.

Notificada da autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pela             
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”), motivando a interposição de Recurso            
Voluntário perante o CARF.
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Em sede recursal, a Contribuinte sustentou que os dispêndios com P&D foram contabilizados em regime 
de competência, em seus respectivos grupos de contas, sendo posteriormente controlados em contas               
específicas do ativo, em total conformidade com o regramento do art. 22 da Lei nº 11.196/05, que não          
prescreveu a forma ou prazo para a contabilização de tais despesas. Ademais, a postura adotada não  
afetou o resultado da empresa no período. Desse modo, o controle em contas específicas foi posterior              
apenas à contabilização dos dispêndios, porém, em nada interferindo na fruição do benefício da Lei do 
Bem. 

Acrescentou ainda, que o MCT não possuía qualquer motivação para não aprovar o projeto de P&D relativo 
ao ano de 2007, uma vez que referido projeto discriminou, de forma pormenorizada, todas as informações 
a respeito da pesquisa realizada, cumprindo devidamente os requisitos estabelecidos pelo art. 17, inciso 
I, da Lei nº 11.196/05, necessários à dedução do lucro real das despesas operacionais incorridas com 
P&D. Ainda, demonstrou que o parecer proferido por aquele órgão seria inconclusivo, no sentido de que os 
dispêndios não corresponderiam a P&D, existindo laudos técnicos do próprio MCT em sentido contrário.

Ao analisar o pleito, o CARF acolheu a argumentação da Contribuinte, reconhecendo o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos pela Lei nº 11.196/05 e não admitindo as alegações da Fiscalização quanto à 
desobediência do inciso I, do art. 22, do citado regramento normativo.

Ao proferir o voto vencedor do acórdão, o Conselheiro Redator designado abordou a função de incentivo 
à pesquisa e à inovação tecnológica trazida pela Lei do Bem, em consonância com os preceitos trazidos 
pela Constituição Federal, entendendo que este incentivo é indispensável à construção do projeto de               
desenvolvimento brasileiro.

Quanto ao procedimento das glosas realizadas, entendeu o Conselheiro Redator que o controle                          
contábil dos dispêndios com P&D em conta específica não seria condição fundamental para concessão de 
incentivos à inovação tecnológica, tratando-se apenas de uma forma de controle para se evitar a utilização 
indevida desse benefício.

Acrescentou ainda que a Contribuinte forneceu à Fiscalização documentação suficiente que comprovava 
o controle da utilização do benefício, destacando a existência de escrituração em apartado dos dispêndios 
com P&D, ainda que feita posteriormente à contabilização dos incentivos, não havendo, portanto, que se 
falar em inobservância ao inciso I, art. 22, da Lei nº 11.196/05. Nesse sentido, esclareceu que as condições 
para a concessão dos benefícios não podem ser levadas ao extremo, de modo a criar obstáculos para o 
gozo de tais incentivos, acrescentando ser aplicável, por analogia, a jurisprudência do CARF relativa aos 
incentivos fiscais do Finor, Finam e Funres.

Além disso, sustentou que não é razoável aceitar que se configure uma supremacia das normas e princí-
pios contábeis em relação à lei que concede incentivo fiscal, já que os incentivos são ferramentas do Es-
tado utilizadas com o intuito de estimular determinadas condutas e garantir o desenvolvimento nacional, 
sendo as regras contábeis apenas uma forma de controle e não requisito para sua concessão ou fruição.

Por fim, embora o Conselheiro Redator tenha entendido que o cumprimento das condições                                                
previstas no inciso I, do art. 22, da Lei 11.196/05 é suficiente para o cancelamento integral das glosas                                                      
realizadas, afastou também a parte do lançamento que teve por fundamento a existência de parecer do 
MCT que não  recomendou o enquadramento dos projetos da Contribuinte como P&D, acolhendo as 
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razões apresentadas em sede de Recurso Voluntário. Segundo o Conselheiro Redator, o referido parecer 
se mostrou inconcluso, uma vez que diversos outros laudos técnicos emitidos pelo Instituto Nacional de
Tecnologia (instituto que compõe o MCT) concluíram pela presença de todas as etapas consideradas 
necessárias para a caracterização de um desenvolvimento de inovação elaboradas pela Contribuinte.

Em decorrência dessa divergência, que geraria dúvida quanto à regularidade do projeto de P&D, o                  
Conselheiro Redator concluiu que o Contribuinte não poderia ser prejudicado, assim se pronunciando: “a                 
divergência existente entre órgãos que fazem parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, faz nascer dúv-
ida quanto à existência ou não de irregularidade no desenvolvimento do projeto de inovação tecnológica 
apresentado e, diante da dúvida, não pode o contribuinte ser prejudicado com a perda do incentivo”.

Assim, por maioria de votos, a 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara do CARF deu provimento integral ao 
Recurso Voluntário, cancelando as glosas realizadas e, por consequência, os créditos tributários lançados.
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