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AS IMPLICAÇÕES FISCAIS DOS PLANOS DE OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES 
(STOCK OPTIONS). UM PANORAMA GERAL 
 
 
 
 

O presente estudo tem como objetivo analisar os Planos de Outorga 
de Opções de Ações, normalmente chamados de stock option plans, ou 
simplesmente stock options, contratados entre pessoas jurídicas e colaboradores 
(empregados, administradores etc.), especialmente no que se refere aos efeitos 
fiscais deles decorrentes. 

 
Este estudo abordará: 
 
(i) a incidência ou não de contribuições para a seguridade social, 

previstas no inciso I do art. 22 da Lei n. 8.212/911, nomeadas 
no presente trabalho como contribuições previdenciárias, e 

 
(ii) os tributos sobre a renda, em duas perspectivas: a das pessoas 

físicas beneficiárias, que podem estar sujeitas ao imposto de 
renda das pessoas físicas, como rendimentos do trabalho ou 
como ganho de capital; e a da pessoa jurídica, que pode ser 

                                                
1 Com fundamento constitucional no art. 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição 
Federal. 
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responsável pelo pagamento do imposto de renda na fonte 
(IRF) e poderá, em algumas situações, deduzir como despesas 
os pagamentos feitos no âmbito dos planos em questão, para 
efeito de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica 
(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro (CSL). 

 
A relevância do presente estudo se deve, principalmente, à 

frequência com que estão sendo lavradas autuações sobre o tema, o que reflete o 
interesse do Fisco federal sobre a figura do stock options, fatos que têm 
acarretado a divulgação de muitos precedentes do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais – CARF, os quais, em sua maioria, têm confirmado a validade 
desses autos de infração, lavrados exatamente para exigir débitos de 
contribuição para a seguridade social, com reflexos no IRF, supostamente 
surgidos por ocasião dos pagamentos a título de stock options. Não têm sido 
divulgados, por outro lado, muitos precedentes em matéria de IRPJ, CSL e IRPF. 

 
Em linhas gerais, o Fisco federal vem sustentando nessas autuações 

que o benefício econômico materializado no “desconto” no preço de aquisição 
das ações outorgadas (geralmente muito inferior em relação ao preço de 
mercado), concedido pelas empresas aos beneficiários de seus planos de stock 
options, teria a natureza de remuneração indireta pelos trabalhos prestados, 
caracterizando-o como salário de contribuição, conforme definido pelo art. 28 da 
Lei n. 8.212/91, e, portanto, sujeito à tributação pelas contribuições 
previdenciárias2. Além disso, destaque-se que, uma vez prevalecendo o 
entendimento sustentado pela Receita Federal do Brasil, a caracterização da 
vantagem decorrente dos descontos previstos para a aquisição de ações 
ofertadas em planos de stock options acarretará também a incidência do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre os beneficiários destes programas. A 
despeito disso, curiosamente, a frequência com que se verifica a divulgação de 
decisões sobre o IRPF não é a mesma verificada em relação aos demais tributos. 

 
Finalmente, também é motivo de interesse o fato de a Lei n. 

12.973/2014, a qual teve por objetivo adequar a legislação IRPJ, da CSL e das 
contribuições ao PIS e COFINS à legislação societária e às normas contábeis e, 
assim, extinguir o então vigente Regime Tributário de Transição (RTT), ter 
                                                
2 Mais à frente será analisado o teor do art. 28 da Lei n. 8.212/91, a fim de demonstrar a 
impropriedade da classificação pretendida pelo Fisco federal nessas autuações. 
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tratado especificamente dos efeitos na apuração desses tributos do pagamento 
baseado em ações. 

 
Com efeito, a contabilidade passou a demonstrar o valor do 

desconto obtido pelos beneficiários dos planos em questão como despesas da 
pessoa jurídica, as quais, na visão contábil, seriam pagas a titulo de remuneração 
por serviços que tais colaboradores prestam à entidade pagadora, tendo sido 
esse fato utilizado pelo Fisco como argumento hábil a confirmar a incidência das 
contribuições previdenciárias e do IRF nas autuações já referidas. 

 
Muito embora alguns artigos de excelente qualidade tenham sido 

publicados a respeito do tema3, muitos acórdãos foram divulgados 
posteriormente à publicação desses estudos, o que justifica a elaboração de um 
novo trabalho a respeito do assunto. Ademais, a experiência concreta havida na 
discussão de uma série de planos de stock options justifica algumas 
considerações teóricas adicionais, sempre com o intuito de contribuir com o 
debate sobre esse intrigante tema. 

 
Neste contexto, portanto, sem a pretensão de esgotar a questão, este 

estudo possui como objetivo fazer alguns apontamentos sobre o assunto, 
considerando inclusive o atual cenário da jurisprudência administrativa. 

 

                                                
3 Vide: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. In: Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei 
das S/A. “Os vários caminhos da Lei n. 12.973 – Cuidados na sua interpretação”. São 
Paulo: Quartier Latin, 2015, v. IV. BIFANO, Elidie Palma. Opção de compra de ações 
(stock options), participação nos lucros e resultados (plr) e remuneração de executivos: 
aspectos controversos. São Paulo: Malheiros. QUIROGA, Roberto; BUENO, Maria Isabel 
Tostes da Costa. Questões atinentes à remuneração de administradores: bônus, 
participação nos lucros e resultados e stock options. In: ROCHA, Valdir de Oliveira 
(coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2010. 
GALHARDO, Luciana Rosanova; BATISTA, Diego Alves Amaral Batista. Stock options – 
plano de pagamento baseado em ações. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e 
distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2015, 6º v. FREITAS, Rodrigo de. Contribuições 
previdenciárias e os ganhos de administradores ou empregados decorrentes de stock 
options plan (SOP). In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: 
Dialética, 2015, 6º v. 
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1. A natureza jurídica dos planos de stock options 
 
A concessão de opções de compra de ações, ou simplesmente stock 

options, está expressamente autorizada pela legislação societária, no art. 178, § 
3º, da Lei n. 6.404/76, nos termos seguintes: 

 
“Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do 
capital social independentemente de reforma estatutária. 
 
[...] 
 
§ 3º O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de 
capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela 
assembleia-geral, outorgue opção de compra de ações a seus 
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que 
prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle”. 

 
Como visto, o § 3º do art. 168 da Lei n. 6.404/76 autoriza às 

companhias estabelecerem planos de outorga de opção de compra de ações suas, 
aos seus funcionários (administradores ou empregados) e prestadores de 
serviço, determinando algumas poucas condições prévias, sem, no entanto, 
definir quaisquer outras características que condicionem a elaboração desses 
contratos4. 

 
Nesse sentido, o § 3º exige apenas (i) existência de previsão 

estatutária, com fixação de limite do capital a ser utilizado nos planos; (ii) a 
elaboração de um plano, isto é, de regras que fixem as diretrizes para a outorga 
da opção de compra de ações, aprovado em assembleia geral; e (iii) que o 
mesmo seja direcionado aos seus funcionários ou prestadores de serviços, desde 
que pessoas físicas. 

                                                
4 Sobre o histórico, contexto e finalidade dos planos de stock options, vejam-se: 
TAKATA, Marcos Shigueo. A “nova” contabilidade relativa às stock options – sua relação 
e reflexo ou não no direito tributário. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e 
distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2011, 2º v. p. 151-182. MARCONDES, Daniel 
Gustavo Peixoto Orsini. Stock Options – Tributação no Brasil e nos Tratados 
Internacionais. In: MARIZ DE OLIVEIRA, Ricardo; SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, 
Fernando Aurélio (coord.). São Paulo: Dialética, 2012, p. 24-42. 
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Respeitados esses limites postos pela lei societária, a estipulação de 
planos de stock options insere-se no âmbito da autonomia privada, ficando cada 
pessoa jurídica livre para determinar seus planos de acordo com a política de 
cada corporação. 

 
Muito já se falou sobre as limitações que o princípio da autonomia 

privada vem experimentando ao longo dos anos, principalmente após o fim da 1ª 
Guerra Mundial, em que o papel do Estado e o grau de sua interferência na vida 
social deixaram de ser pautados pelos valores cultivados pelo liberalismo de fins 
do século XIX e princípios do século XX, em que o fulcro residia na proteção da 
liberdade individual, refletida, no plano das relações econômicas, na proteção à 
propriedade (entendida como um dos corolários do exercício da liberdade civil), 
deslocando-se a preocupação do legislador para a proteção da dignidade da 
pessoa5-6. 

 
Mas, apesar dessa alteração na orientação normativa e de todas as 

limitações que dela decorreram, o fato é que, em sua essência, o princípio da 
autonomia privada subsiste o mesmo, sendo apenas uma questão de grau a 
medida pela qual pode o Estado intervir nas relações privadas, pautando-se com 
base nos valores em disputa e sua relevância para o ordenamento. 

 
Consoante o magistério de Pontes de Miranda, o Direito jamais 

adotou o princípio da autonomia da vontade como absoluto, apontando a 
própria existência da tipificação negocial como limitações legais à atuação da 
vontade privada7. 

 
É da essência da autonomia privada ser o espaço que o próprio 

ordenamento jurídico deixa aos particulares para atuarem na composição dos 
seus interesses. Trata-se, ao cabo, de uma questão de se perquirir até que ponto 
o ordenamento reconhece como jurídicos os efeitos dos negócios estipulados 
entre particulares. Nas palavras do próprio Pontes8: 

                                                
5 Cf. GOMES, Orlando. Transformações gerais do direito das obrigações. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1980, p. 1-8. 
6 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009, p. 18. 
7 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral. Campinas: Bookseller, 
2000, p. 91. 
8 Ob. cit, p. 72-73. 
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“A constituição de negócios jurídicos só se permite dentro dos 
limites legais. A respeito de muitas relações, não é possível, 
juridicamente, negociar-se. [...] Quando nada pode a vontade dos 
figurantes, ou do figurante único, há cogência da lei (ius cogens). 
Se ficou branco, em que a vontade deles, ou dele, se pode inserir, a 
técnica jurídica legislativa assume atitude menos enérgica: ou 
edicta regras jurídicas que incidam, se nada se introduziu de 
vontade, ou edicta regras jurídicas que resolvam as dúvidas sobre 
a vontade, ou nada edicta para encher o branco. Se houve vontade, 
interpreta-se; se não houve, continua o branco. 
 
[...] 
 
Só há efeitos jurídicos se a regra jurídica os determina, atribuindo-
os ao fato jurídico. Nos negócios jurídicos, ainda quando esses 
efeitos são queridos pelo figurante, ou pelos figurantes, fora, 
portanto, dos que resultam de terem querido o negócio jurídico em 
si mesmo, a vontade só produz efeitos se a regra jurídica o 
estabeleceu, isto é, se deixou no figurante ou figurantes branco 
para autorregramento. O branco, que a lei deixa, é interior ao 
negócio, de modo que é a lei mesma que estatui: “O que, no branco, 
deixado à autonomia da vontade, for querido tem eficácia”.” 

 
Diversas são as maneiras pelas quais o Estado pode intervir na 

liberdade de contratar, sendo muito frequente a edição de normas cogentes, ora 
vedando o conteúdo de determinadas estipulações, ora desenhando apenas os 
contornos elementares e inafastáveis de determinado negócio jurídico, ora 
impondo todos (ou quase todos) os seus requisitos, deixando pouca ou nenhuma 
margem de manobra aos particulares. Exemplo deste último tipo de negócio 
jurídico encontra-se na legislação sobre o leasing, onde há pouco espaço para o 
autorregramento da vontade, ao contrário do contrato de stock options, cujos 
“brancos”, para ficarmos na imagem usada pelo grande jurista, são 
consideráveis, permitindo uma maleabilidade muito maior quanto à estipulação 
de suas cláusulas. 

 
A despeito, portanto, de todas as alterações em nossa legislação 

privada, realizadas principalmente pelo Código Civil de 2002, o princípio da 
autonomia da vontade resta incólume em sua estrutura fundamental. Onde a lei 
deixou espaço para vontade atuar, esta é livre para compor os interesses das 
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partes, limitada apenas quanto às regras e princípios de ordem geral, aos quais 
se submetem todos os negócios jurídicos, como os critérios de validade dos atos 
jurídicos, inscritos no art. 104 do Código Civil9, ou aos princípios gerais atinentes 
ao direito contratual, como o que manda observar-se sempre a função social do 
contrato pretendido, constante do art. 421 do Código, ou o princípio da boa-fé 
objetiva, insculpido no subsequente art. 422, como segue: 

 
“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato. 
 
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé”. 

 
Álvaro Villaça Azevedo aponta para a impropriedade redacional do 

art. 421 ao referir que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social, quando, a seu ver, o legislador quis se referir à liberdade 
contratual. Segundo ensina o civilista, a liberdade de contratar refere-se ao 
próprio direito subjetivo que todos têm de poder compor seus interesses sob o 
pálio da lei. A liberdade de contratar não encontra limites específicos a não ser 
nos requisitos gerais de validade do art. 104, em normas de ordem pública que 
eventualmente tratem a matéria e os princípios gerais de direito comuns a 
qualquer celebração de contrato, eis que, a rigor e por princípio, todos são livres 
para contratar10. 

 
A liberdade contratual, por seu turno, refere-se ao âmbito de 

concreção material do conteúdo querido, refletido nas cláusulas estipuladas 
entre as partes. É aqui onde se verificam os abusos e onde, na prática, prevalece 
a vontade do economicamente mais forte. É quanto ao exercício da liberdade 
contratual, portanto, que a função social dos contratos impõe seus limites11. 

 
A função social do contrato deve ser compreendida não só sob o 

prisma de sua funcionalidade jurídica a serviço dos interesses das partes, nem 
tampouco apenas como técnica de proteção à parte hipossuficiente, mas também 
                                                
9 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei.” 
10 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Ob. cit., p. 12. 
11 Idem, ibidem. 
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quanto aos seus efeitos irradiados no seio da sociedade, os quais não devem ferir 
os interesses da coletividade, haja vista a compreensão moderna de que o 
contrato pode ser um eficaz veículo de desenvolvimento social. 

 
Ao comentar o mesmo art. 421, Caio Mário12 ressalta a mesma 

impropriedade redacional do dispositivo, afirmando que a norma por ele 
veiculada deve ser interpretada “de forma a se manter o princípio de que a 
liberdade de contratar é exercida em razão da autonomia da vontade que a lei 
outorga às pessoas”, ponderando ainda que: 

 
“O contrato ainda existe para que as pessoas interajam com a 
finalidade de satisfazerem seus interesses. A função social do 
contrato serve para limitar a autonomia da vontade quando tal 
autonomia esteja em confronto com o interesse social e este deva 
prevalecer, ainda que essa limitação possa atingir a própria 
liberdade de não contratar, como ocorre nas hipóteses de contrato 
obrigatório. 
 
[...] 
 
O legislador atentou aqui para acepção mais moderna da função 
do contrato, que não é a de atender aos interesses das partes 
contratantes, como se ele tivesse existência autônoma, fora do 
mundo que o cerca. Hoje o contrato é visto como parte de uma 
realidade maior e como um dos fatores de alteração da realidade 
social”. 

 
Portanto, o exame quanto à adequação de determinado instrumento 

contratual à sua função social, em especial em hipóteses como a do contrato de 
stock options (em que há espaço considerável para as partes comporem seus 
interesses), só pode ser feita à luz do caso concreto, pelo exame das cláusulas 
que compõem a avença. 

 
Por essa razão, a análise da natureza dos valores recebidos no 

âmbito desses programas deve sempre ocorrer caso a caso, com base nas 
circunstâncias de cada situação concreta. A multiplicidade de formas de 
contratação é notada na prática, sendo significativas as variações entre 
                                                
12 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 10-14. 
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características de cada plano, fato que apenas confirma a ressalva feita 
anteriormente, no sentido de que a análise deve sempre ser feita caso a caso. 

 
Destaque-se, ademais, que a regulamentação legal do assunto é 

escassa. Além do § 3º do art. 168 da Lei n. 6.404/76, verifica-se a existência da 
Instrução Normativa CVM n. 567, de 17.09.201513, a qual dispõe sobre a 
negociação, por companhias abertas, de ações de sua própria emissão, 
abrangendo, portanto, um universo maior de contratos. 

 
O referido ato normativo da Comissão de Valores Mobiliários, 

diferentemente da anterior IN CVM n. 390/2003, trata especificamente dos 
planos de outorga de opções concedidos aos colaboradores da empresa, o que 
faz em seu art. 4º, que trata esses planos como remuneração dos beneficiários14. 

 
A despeito disso, é de rigor notar que o plano de outorga de opções 

de ações, mesmo quando concedido a colaboradores, é um contrato de índole 
mercantil, formulado pelas partes no âmbito da liberdade de contratar, típica do 
direito privado, fato que, salvo distorções, afasta sua natureza como 
remuneração por serviços prestados. 

 
De fato, a concessão desse tipo benefício em regra não se dá a título 

de contraprestação por serviços prestados por pessoas físicas a empresas, como 
ocorre nas hipóteses de remuneração. Trata-se de outra modalidade contratual 
com características específicas, prevista na legislação societária, conforme deflui 
do art. 168, § 3º, da Lei n. 6.404/76. 

 
                                                
13 Revogou a anterior Instrução Normativa CVM n. 390, de 08.07.2003. 
14 “Art. 4º A aprovação por parte da assembleia geral a que se refere o art. 3º é 
dispensada quando se tratar de: I – alienação ou transferência de ações a 
administradores, empregados e prestadores de serviços da companhia aberta, suas 
coligadas ou controladas, decorrente: a) do exercício de opções de ações no âmbito 
de plano de outorga de opções de ações; ou b) de outros modelos de 
remuneração baseados em ações; e II – oferta pública de distribuição secundária de 
ações em tesouraria ou de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações 
em tesouraria. Parágrafo único. O plano de outorga de opções e os modelos de 
remuneração a que se refere o inciso I do caput deverão: I – conter os parâmetros de 
cálculo do preço de exercício das opções de ações ou do cálculo do preço das ações, 
conforme o caso; e II – ser aprovados por assembleia geral” (destaques nossos). 
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No âmbito privado, o contrato de opção é espécie de negócio 
jurídico que o atual Código Civil, por seus arts. 462 a 466, tipificou sob a 
denominação de “contrato preliminar”15. 

 
Muito embora o Código de 1916 não contasse com previsão 

semelhante, trata-se de figura antiga (conhecida já dos romanos na forma do 
pactum de contrahendo), e o nosso Direito a abrigava na legislação esparsa, sob 
denominações e formas diversas16. 

 
Orlando Gomes define o contrato preliminar como a “convenção 

pela qual as partes criam em favor de uma delas, ou de cada qual, a faculdade de 
exigir a imediata eficácia de contrato que projetaram”17. 

 
O art. 462 do Código Civil não exige na estipulação de contrato 

preliminar qualquer cláusula específica para além das cláusulas gerais que o art. 
104 exige, sendo feita exceção expressa quanto à forma18. Assim, o contrato 
preliminar, em relação ao qual o contrato de opção configura espécie, não só é 
contrato típico, como a lei não exige, na sua celebração, qualquer requisito 
específico, além daqueles genericamente exigidos de todo negócio jurídico. 

 

                                                
15 É assim que classificam o contrato de opção Pontes de Miranda (Tratado de direito 
privado: parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972), Caio Mário da Silva Pereira 
(ob. cit., p. 81-84), Orlando Gomes (Contratos. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 
151-152), Serpa Lopes (Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, 1954, p. 77/78), Maria Helena Diniz (Tratado teórico e prático dos contratos. 
São Paulo: Saraiva, 1993, p. 257/258), Fabio Ulhoa Coelho (Curso de direito civil. 8. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 96) e Flávio Tartuce (Direito civil 3. 8. ed. São 
Paulo: GEN/Método, 2013, p. 141). 
16 De que são exemplos o “compromisso de venda” de loteamentos, do Decreto-Lei n. 
58/1937, o “compromisso de compra e venda” e a “promessa de cessão”, de que trata a 
Lei n. 6.766/1979, e a “promessa de contratar”, cuja execução por inadimplência era 
tratada pelo parágrafo 2º, do art. 1.006, do Código de Processo Civil de 1939), 
consoante a lição de Caio Mário (ob. cit., p. 82). 
17 Ob. cit., p. 149-150. 
18 O art. 462 reza que “o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos 
os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado”, adotando, portanto, um critério de 
liberdade quanto à forma, muito embora o parágrafo único do subsequente art. 463 
determine o registro do contrato preliminar. 
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O contrato de opção é contrato preliminar porque firma obrigação 
entre as partes contratantes de celebrar futuramente contrato definitivo 
(principal). Pode ser bilateral, quando ambas as partes contratam, cada qual, 
obrigações futuras, ou unilateral, quando apenas uma das partes obriga-se, 
produzindo efeitos ex uno latere, cuja possibilidade vem expressamente 
autorizada pelo art. 466 do Código Civil19. 

 
Mas, ao passo que no contrato preliminar o objeto da contratação é 

o vínculo para celebração futura do contrato principal, no contrato de opção, 
conforme leciona Caio Mário, “o que constitui a tônica deste negócio jurídico é a 
criação, para o promitente, de uma obrigação (de comprar ou vender), enquanto 
a outra parte fica com a liberdade de contratar”20. Mais: a parte promitente, no 
contrato de opção, obriga-se a comprar ou vender nos termos fixados 
previamente, enquanto à outra parte assiste o direito de optar pela realização ou 
não do contrato, a seu talante, no prazo acertado (se previsto). 

 
O contrato de opção de compra é espécie de contrato preliminar 

unilateral. Apesar de gerar obrigação para apenas uma das partes, é vero 
negócio jurídico, dado existir o livre acordo de vontades em torno do interesse 
jurídico pelas partes perseguido e por elas contratado, o qual é reconhecido pelo 
ordenamento. Nesse diapasão, os termos do contrato principal já vêm, de regra, 
estipulados, restando pendente para sua perfectibilização apenas a eficácia da 
avença, subordinada que fica ao interesse do credor. Longe, portanto, de 
desvirtuar sua natureza propriamente contratual, as características apontadas, 
em verdade, identificam o contrato de opção. Nos dizeres de Waldirio 
Bulgarelli21: 

 
“Hoje está plenamente caracterizado como contrato, pois que as 
partes preordenam as cláusulas do contrato principal, sujeitando 
certos efeitos para o contrato definitivo, havendo o consentimento 
e o objeto perfeitamente identificáveis e valoráveis juridicamente. 
Daí que não se confunde com as negociações preliminares (ou 

                                                
19 Art. 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a 
mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no 
que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor.” 
20 Idem, ibidem, p. 196. 
21 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 10. ed. São Paulo: Atlas,1998, p. 114-
115. 
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tratativas) que não criam obrigações para as partes, sendo meras 
discussões ou avaliações que antecedem à conclusão efetiva do 
contrato. Sob o aspecto funcional, no entanto, pode-se dizer que o 
contrato preliminar tem como razão de sua existência, 
unicamente, a de ser o preparatório de um contrato futuro. E isto 
ocorre porque as partes ao firmar um contrato preliminar têm 
como objetivo se obrigarem a um contrato futuro que segundo 
suas conveniências não deve ser concluído desde logo, mas em 
época posterior, ligando-se todavia as partes desde logo pelo 
preliminar. 
 
[...] 
 
Divide-se o contrato preliminar em unilateral, aquele que com as 
duas partes acordadas, gera obrigação para apenas uma delas (ex 
uno latere), ficando a outra parte com a opção de vincular-se ou 
não ao contrato. A opção é pois o ajuste entre duas partes, ficando 
uma com a liberdade de realizar o contrato, tendo, nesse caso, a 
preferência, que pode ou não ser a prazo certo”. 

 
O contrato de stock options é exemplo de contrato de opção de 

compra. Mais abaixo, a sua estrutura será vista com mais vagar. Por ora, basta-
nos apontar que, por ato unilateral da companhia, esta outorga aos seus 
administradores e funcionários, ou prestadores de serviços pessoas físicas, o 
direito de adquirir ações da empresa, cujo preço de exercício é fixado no 
momento da concessão do plano, cujas características também são previamente 
estipuladas e aprovadas pela assembleia geral, e que será exercido também no 
futuro, caso o beneficiário (adquirente) assim decida. 

 
A sua causa jurídica consiste em ser um instrumento contratual de 

que as companhias podem se servir para reter aqueles profissionais que 
despertam seu interesse em se manter nos quadros da sociedade, o que é feito 
oferecendo-lhes condições facilitadas de se tornarem sócios do negócio em que 
trabalham. A ideia é que aqueles profissionais cujo desempenho, formação, ou 
por qualquer outro motivo, chamem a atenção da companhia, suscitando o 
interesse de investir em sua permanência, ao serem alçados à condição de sócios 
ganhem um estímulo extra para desenvolver ainda mais seus potenciais, o que 
se traduzirá em ganhos futuros para a companhia. 
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Deve-se nesse passo atentar para o conceito do que seja a causa 
jurídica de um negócio a fim de não confundi-la com os motivos que determinam 
a celebração do mesmo. O Ministro Moreira Alves leciona que a causa jurídica é a 
“finalidade econômico-prática” visada pela lei quando cria determinado negócio, 
exemplificando que a causa jurídica da compra e venda, por exemplo, é a 
transferência da propriedade de um bem mediante o recebimento de dinheiro 
(preço). Para o douto Ministro, “essa causa nada mais é, em última análise, do 
que uma causa objetiva que traduz o esquema que a lei adota para cada figura 
típica”, distinguindo-a do motivo, que é causa subjetiva, de interesse exclusivo de 
quem celebra o negócio e que não interfere diretamente no plano jurídico, já 
exterior à vontade, materializado no contrato celebrado22. 

 
No caso dos contratos de stock options, o motivo é a razão que 

desperta o interesse da empresa em manter em seus quadros determinado 
colaborador, seja pelo alto grau de determinado conhecimento técnico que este 
tenha eventualmente adquirido, seu renome no mercado, seu desempenho no 
ambiente de trabalho, não importa: o que leva a empresa a decidir a quem irá 
outorgar seu plano de opção de compra de ações não extravasa o âmbito 
subjetivo em que se processa essa escolha, até porque é inegável que se trata de 
objeto lícito. Já a causa do contrato de compra de ações é instrumentalizar esse 
interesse em reter determinados profissionais, o que geralmente é feito 
acordando condições mais favoráveis, para a aquisição das ações, que aquelas 
vigentes no mercado, de modo a permitir efetivamente a entrada dos 
beneficiários no quadro societário da companhia. 

 
O contrato de stock options é exemplo típico de figura jurídica 

nascida do regular exercício da autonomia privada, a ponto de ter sido absorvido 
pelo próprio ordenamento, no § 3º do art. 168 da Lei n. 6.404/76, como espécie 
de negócio jurídico posteriormente absorvido em sua generalidade pelos arts. 
462 a 466 do Código Civil (contrato preliminar). A toda evidência, portanto, que 
descabe falar em descumprimento dos requisitos de validade do art. 104. 

 

                                                
22 ALVES, José Carlos Moreira. As figuras correlatas da elisão fiscal. Revista Fórum de 
Direito Tributário, n. 1. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 12. 
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A absorção pela legislação brasileira dos contratos de stock options 
implica o reconhecimento da idoneidade de sua causa jurídica em face da função 
social da propriedade. A função social do contrato de stock options, isto é, sua 
finalidade prática socioeconômica, já foi dito, é facultar às companhias um 
instrumento jurídico que permite que elas invistam nos colaboradores cuja 
manutenção da relação produtiva traduz a expectativa de ganhos no futuro. Aos 
olhos do legislador, esse negócio jurídico, nascido no seio das relações privadas, 
foi merecedor de receber a tutela legal, ou seja, é juridicamente válido em seu 
regular exercício. 

 
Ocorre que a estipulação de cláusulas que tornem a aquisição das 

ações, caso esta venha acontecer, facilitadas em relação ao mercado é um dado 
essencial á conformação desse negócio jurídico, cuja supressão pode, inclusive, 
inviabilizar sua celebração. Perder-se-ia, se assim fosse, o elemento de 
reconhecimento, por parte da empresa, do valor do colaborador beneficiário do 
plano, a ponto de ela tornar mais viável seu eventual ingresso como sócio, caso a 
empresa devesse respeitar as condições de mercado. Em suma, esvaziar-se-ia o 
negócio em sua própria substância. 

 
Ademais, o entendimento de que a estipulação de condições mais 

benéficas aos beneficiários de planos de stock options retira sua natureza 
mercantil traduz um equívoco em sua caracterização jurídica. Elidie Palma 
Bifano, escudada em Pontes de Miranda, lembra que o grande jurista chama 
atenção para não se “confundir o contrato bolsítico de opção, consistente em 
compra e venda com opção, com outros contratos como o de opção, 
propriamente, e o pré-contrato”23. E, com efeito, a natureza do contrato de stock 
options não é a de valor mobiliário, até porque é concedido intuitu personae, não 
podendo ser transferido ou negociado pelo beneficiário, nem é transmissível por 
herança, dado que antes da efetiva opção pelo beneficiário este detém apenas 
expectativa de exercer um direito consistente em adquirir futuramente as ações 
outorgadas no plano, o que pode vir a não acontecer24. 

                                                
23 BIFANO, Elidie Palma. O mercado financeiro e o imposto sobre a renda. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 266/267. 
24 Cf. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 478-
480. 
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Nesse sentido, Nelson Eizirik esclarece que25: 
 

“Embora possa ser comparada ao bônus de subscrição, uma vez 
que ambos são institutos típicos de sociedades com capital 
autorizado e asseguram ao seu titular o direito de subscrever 
futuramente ações da companhia, eles não se confundem, 
especialmente porque a opção de compra não tem a natureza de 
valor mobiliário. Com efeito, a Lei das S.A. conferiu tratamento 
diferenciado e específico às opções, as quais não se destinam, como 
os valores mobiliários elencados no art. 2º da Lei n. 6.385/76, à 
livre circulação, nem se colocam no âmbito das relações externas 
da companhia. A opção não constitui título autônomo e destinado 
à circulação no mercado, como ocorre com o bônus, 
representando, na realidade, um direito em si, a ser exercido em 
virtude da promessa unilateral da companhia de alienar ações de 
sua emissão a seus administradores, empregados e prestadores de 
serviço”. 

 
Eizirik ainda leciona que a figura se distingue das ações e bônus de 

subscrição pelo fato de o § 3º do art. 171 da Lei n. 6.404/76 expressamente 
excluir, na hipótese, o direito de preferência de seus acionistas, o que encontra 
justificativa em sua concordância expressa, dado que o plano deve 
obrigatoriamente ser aprovado pela assembleia dos acionistas (art. 168, § 3º)26. 

 
Destarte, são as próprias particularidades do contrato de stock 

options que o caracterizam e definem como categoria jurídica autônoma, com 
regime jurídico próprio. Alegar exatamente que os elementos que o permitem 
cumprir com sua função específica descaracterizam sua natureza é 
contraditório, inclusive, com a própria sistemática legal para ele prevista. 

 
Ao onerar a contratação de planos de stock options exigindo 

tributação não condizente com seu regramento jurídico, a RFB, portanto, milita 
contra a própria função social desse contrato, inequivocamente reconhecida por 
nosso ordenamento, pois acaba contribuindo para o abandono da prática, 
encarecendo indevidamente sua adoção pelos particulares. 

                                                
25 Idem, ibidem, p. 481. 
26 Idem, ibidem, p. 480-481. 
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A despeito de essa ser a essência dos planos de stock options, não se 

exclui também a possibilidade de que as opções, ou mesmo as ações 
propriamente ditas, sejam utilizadas como moeda de pagamento, em 
contraprestação por serviços prestados. 

 
Nesse caso, não se configura um contrato de opção de compra de 

ações, a ser tratado no presente estudo, mas sim da figura conhecida em direito 
privado como pagamento em bens, e que é modalidade de extinção de 
obrigações. Ver-se-á que o presente estudo não cogita a entrega de opções ou 
ações como hipóteses de extinção de obrigações, e sim como contratos em si 
próprios, pois, uma vez caracterizados como hipótese de extinção de obrigações, 
a incidência tributária correspondente seguirá o regime dos contratos dos quais 
se originaram as obrigações extintas por meio da entrega das opções ou ações. 

 
2. A incidência da contribuição previdenciária 
 
A controvérsia a respeito da incidência ou não de contribuição 

previdenciária sobre determinadas verbas passa intrinsecamente pela análise do 
conceito de salário de contribuição, conforme o art. 28 da Lei n. 8.212/91. 

 
O art. 28, em seus incisos, define salário de contribuição, nos termos 

seguintes: 
 

“Art. 28. Entende-se por salário de contribuição: 
 
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração 
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade 
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, 
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja 
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma 
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, 
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à 
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da 
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de 
trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei n. 9.528, 
de 10.12.1997) 
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II para o empregado doméstico: a remuneração registrada na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a 
serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo 
empregatício e do valor da remuneração; 
 
III para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e 
facultativo: o salário-base, observado o disposto no art. 29; 
 
III para o contribuinte individual: a remuneração auferida em 
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta 
própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere 
o § 5°; (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 1999) 
 
IV para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, 
observado o limite máximo a que se refere o § 5º”. (Incluído pela 
Lei n. 9.876, de 1999) 

 
Ao objeto deste trabalho importa a redação do inciso I do art. 28 

acima transcrito. No entanto, em todas as hipóteses percebe-se a presença 
constante, e, portanto, essencial à conceituação legal de salário de contribuição, 
do caráter remuneratório da verba, destinada a retribuir o trabalho ou os 
serviços prestados. 

 
Sergio Pinto Martins define a remuneração compreendida no 

conceito de salário de contribuição como “o conjunto de retribuições recebidas 
habitualmente pelo empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro, seja 
em utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros, mas decorrentes do 
contrato de trabalho, de modo a satisfazer as suas necessidades vitais básicas e 
de sua família”, insistindo neste último dado como o próprio objetivo da 
remuneração27. 

 
Em mesmo sentido, interessantes são os comentários ao art. 28 da 

Lei n. 8.212/91, tecidos por Marco Antonio Behrndt e Paulo Fernando Souto 
Maior Borges28. Confira-se: 

 
                                                
27 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, 
p. 204. 
28 BEHRNDT, Marco Antonio; BORGES, Paulo Fernando Souto Maior. Previdência social 
comentada. Lei n. 8.212/91 e Lei n. 8.213/91. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 148. 
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“Veja-se que, em uma primeira leitura, parece que o legislador 
atribuiu à expressão “remuneração” uma conotação ampla, 
entendendo passível de incidência da contribuição toda e qualquer 
forma de remuneração devida pelo empregador ao empregado ou 
ao trabalhador avulso. 
 
Porém, a nosso ver, há no texto da própria lei um limitador 
importante para a caracterização de uma verba como parte 
integrante da remuneração, qual seja, que a remuneração seja 
oriunda da contraprestação pelos serviços prestados. Ou seja, é a 
própria lei que estabelece que a remuneração seja sempre a 
contrapartida paga pela empresa ao empregado ou ao 
trabalhador avulso em retribuição ao trabalho realizado por este 
último em benefício da primeira”. 

 
Em geral, nos planos de stock options não existe este caráter de 

contraprestação pelo desempenho da atividade, vinculada à prestação do 
trabalho. Ainda que o motivo de sua existência derive da relação de trabalho ou 
da contratação de serviços, ainda que o motivo seja o de incentivar o sentimento 
de pertencimento e a manutenção do profissional nos quadros da empresa por 
um determinado período de tempo, os planos de stock options são concedidos 
como forma de instrumentalizar determinada política corporativa, destinada a 
estimular a manutenção daquelas pessoas que a empresa entende como 
interessantes ao desenvolvimento de suas atividades, por meio de benefício 
consistente no direito de optar pela aquisição de um número determinado de 
ações, a preço mais baixo do que aqueles vigentes no mercado, em data futura. 

 
Assim, além de manter em seus quadros os talentos por ela 

identificados, os planos de stock options permitem às empresas estabelecer um 
novo estímulo ao desenvolvimento produtivo daqueles quadros, uma vez que, 
aos seus beneficiários, é oferecida a oportunidade de virem a se tornar sócios 
das empresas onde trabalham. 

 
Não existe, portanto, o caráter remuneratório pela prestação de 

trabalho ou serviço, o qual é essencial, como visto, à definição legal de salário de 
contribuição. 
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Este é um caso de pura e simples não incidência, isto é, a hipótese 
sequer é tratada por determinada legislação por não dizer respeito ao seu 
âmbito de atuação. 

 
Ademais, não existe, ou melhor, não deve existir qualquer 

pagamento realizado pela empresa. Ao contrário, ao beneficiário do plano existe 
a possibilidade de comprar ações da companhia, como o § 3º do art. 168 da Lei n. 
6.404/76 revela. Mesmo que a empresa ofereça as ações por preço inferior 
àqueles vigentes no mercado, o fato é que há, ou, pelo menos de acordo com a 
legislação societária, deve haver, desembolso financeiro, por parte dos 
beneficiários, quando da aquisição das ações29. 

 
De modo que fica difícil classificar como remuneração por trabalho 

ou serviço prestado um pagamento realizado pelo próprio trabalhador, ainda 
que com desconto concedido em relação aos valores de mercado30. 

 
O desconto no valor de aquisição no momento do exercício é de fato 

uma vantagem ao funcionário contemplado, mas tal benefício não pode ser 
caracterizado como remuneração pelos serviços prestados. Tal vantagem é 
oferecida no bojo de um contrato de natureza mercantil, juntamente com outras 
condições, que envolvem variáveis de mercado, e que não possuem relação com 
o contrato de trabalho. E não se deve perder de vista que em um contrato de 
opção de compra de ações, o adquirente assume os riscos financeiros da 
operação, podendo em tese até perder dinheiro, o que não se cogita em um 
contrato de trabalho. 

 
Por qualquer prisma que se analise a questão, não é possível 

identificar um pagamento feito pela empresa, salvo naquelas hipóteses em que a 
empresa, por exemplo, visando tornar o benefício mais atraente, implante 
alguma fórmula em que ela própria assuma o ônus da opção de compra, pelo 

                                                
29 Conforme se verá a seguir, o desembolso financeiro pelos beneficiários de planos de 
stock options vem sendo interpretado pela jurisprudência administrativa como um dos 
elementos que, se ausente na situação concreta, retiram o risco inerente a todo negócio 
mercantil. 
30 Daí por que as autuações fiscais pretendem tributar a diferença entre o valor pago 
pelo funcionário e o valor de mercado, caracterizando este “subsídio” suportado pela 
empresa como base de cálculo da contribuição previdenciária. 
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beneficiário, como, por exemplo, no caso de determinado plano prever um 
empréstimo ao beneficiário, visando viabilizar o exercício da opção de compra 
de suas ações, permitindo, aos beneficiários, alienar as ações adquiridas no 
momento em que a opção de compra é exercida, para usar o produto da venda 
para quitar o “empréstimo” feito pela empresa31. 

 
Pagamento ao beneficiário, se houver, existirá apenas na hipótese de 

ele decidir vender suas ações, oportunidade em que poderá haver a incidência 
do imposto de renda, caso a venda seja realizada por valor maior do que o 
despendido na sua aquisição, mas que, ainda assim, não será realizado pela 
empresa, mas pelo mercado. 

 
Esta circunstância leva à outra consideração essencial ao deslinde 

da questão, que é o fato de, ao adquirir as ações, o beneficiário, longe de garantir 
um benefício econômico, sujeita-se aos riscos da flutuação de preços do mercado 
de ações. Tal risco é inerente aos contratos mercantis, firmados no âmbito do 
mercado de capitais ou mesmo fora dele, ou ainda nos casos em que alguém 
assume a condição de sócio de uma pessoa jurídica que, além dos lucros, divide 
os eventuais riscos do empreendimento. 

 
É claro também que, nos planos de stock options, o valor de compra 

das ações, geralmente, é oferecido aos profissionais vinculados à empresa em 
condições mais vantajosas que as oferecidas no mercado, se e quando se tratar 
de empresas que negociam títulos patrimoniais no mercado. Esse desconto, por 
outro lado, não desnatura o negócio jurídico e não tem o condão de transformá-
lo em remuneração pelo trabalho. 

 
Isso porque o desconto concedido apenas afeta uma das cláusulas, 

uma de suas obrigações, mas não tem o condão de transmudar a função prática 
do contrato, a sua causa jurídica, que permanece sendo o pagamento de 
determinados valores em troca da concessão do direito de compra de títulos 
patrimoniais a preço previamente acordado. 
                                                
31 Esta é outra circunstância apontada nas autuações fiscais como descaracterizadoras 
da natureza mercantil dos contratos de stock options: o fato de as empresas 
subsidiarem as aquisições, por seus beneficiários, através de manobras que jogam com 
as características específicas de cada plano, como será demonstrado com mais detalhes 
quando da análise da jurisprudência administrativa. 
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Tudo isso demonstra que, se obedecidas as feições mínimas que 

configuram o instituto dentro do ordenamento jurídico brasileiro, os planos de 
stock options revelam nítida índole de acordo mercantil, de natureza privada, 
inserido dentro da política gerencial das pessoas jurídicas. 

 
O fato de o motivo, a razão, que leva as empresas ao estabelecimento 

de planos de stock options estar indiretamente ligado à relação de trabalho ou à 
prestação de serviços não é suficiente para caracterizar os descontos concedidos 
como remuneração sujeita à incidência da contribuição previdenciária porque o 
exame de sua causa jurídica demonstra que sua função econômico-social não é 
remunerar o desempenho da atividade exercida por seus beneficiários, mas sim 
negociar ações da empresa aos funcionários, nas condições estabelecidas no 
plano. 

 
De fato, conforme exposto no tópico anterior, cada ato ou negócio 

jurídico tem uma causa, que os autores chamam de “causa jurídica”, “causa de 
atribuição patrimonial”, “causa substancial”, “causa típica” ou outras 
denominações, inclusive simplesmente “causa”, a qual corresponde à função que 
o ato ou negócio desempenha no ordenamento jurídico segundo a disciplina que 
a lei lhe outorga (quando típico), ou seja, é a função assegurada pela lei para a 
realização de atos da vida patrimonial e negocial, confundindo-se com o 
(identificando-se pelo) conjunto da prestação e da contraprestação de cada ato 
ou negócio jurídico e, por conseguinte, com o efeito que ele produz. 

 
Portanto, abstraindo-se das razões políticas que determinam o 

estabelecimento dos planos de stock options, e mesmo de seus elementos 
constituintes e de sua ligação indireta com a relação de trabalho ou de prestação 
de serviço, o que existe é um negócio jurídico, de natureza privada, por meio do 
qual, por intermédio de um contrato de compra e venda de títulos mobiliários, as 
empresas proporcionam, àqueles funcionários por elas eleitos, a oportunidade 
de se tornarem sócios do empreendimento, mediante o cumprimento de 
algumas condições previamente estabelecidas32. 
                                                
32 Sobre a causa dos planos de stock options, confira-se: BIFANO, Elidie Palma. Opção de 
compra de ações (stock options), participação nos lucros e resultados (PLR) e 
remuneração de executivos: aspectos controversos. Revista de Direito Tributário. São 
Paulo: Malheiros, n. 118, p. 62/63. 
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Tudo isso permite concluir pela natureza mercantil dos planos de 

stock options, o que afastaria a incidência da contribuição previdenciária, desde 
que, repita-se, sejam respeitados os requisitos mínimos postos na lei e inerentes 
a esse tipo de negócio. 

 
2.1. Características e elementos básicos dos planos de stock 

options 
 
No desenvolvimento desta categoria jurídica negocial, diversas 

modalidades de planos de stock options foram surgindo no desenrolar da 
experiência concreta das empresas com a sua implementação33. Dessas diversas 
modalidades, iremos nos ater exclusivamente ao plano de stock options dito 
convencional, ou clássico, ou em sentido estrito, por ser o único modelo que 
deriva da autorização dada pelo § 3º do art. 168 da Lei n. 6.404/76. Vejamos, 
portanto, seus elementos básicos. 

 
I. Preço de exercício: o § 3º do art. 168 da Lei n. 6.404/76 

autoriza a outorga de opção de compra de suas ações. Assim, 
as ações não são cedidas gratuitamente, mas é disponibilizado 
o direito a adquiri-las a um preço prefixado no momento de 
concessão do plano, o qual será ou não exercido, a critério do 
beneficiário, em data futura; 

 
II. Prazo de carência (vesting): período mínimo, definido no 

plano juntamente com algumas regras e condições para o 
exercício do direito de compra, que decorre entre a concessão 
da opção de compra e o efetivo exercício desta; 

 
III. Vencimento da opção: termo final estipulado para o 

beneficiário exercer o direito de comprar as ações constantes 
do seu plano. Após este prazo, o beneficiário que não exercer 
a opção de compra perde o direito à mesma. 

                                                
33 Sobre os diversos tipos de planos de stock options: LIBERTUCI, Elisabeth 
Lewandowski (coord.); VITO, Mariana Neves de; SOUZA, Luciana Simões de. Stock 
Options e demais planos de ações: questões tributárias polêmicas e a Lei 12.973/2014. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 27. 
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Uma vez exercida a opção de compra, o beneficiário passa a ser o 

seu proprietário, pelo que se abre a possibilidade de que as ações adquiridas 
sejam vendidas no mercado, momento em que o beneficiário pode auferir ganho 
financeiro decorrente da diferença entre o preço de aquisição e o preço por ele 
obtido no mercado. Existem, todavia, planos que ainda assim fixam um prazo 
mínimo em que o beneficiário deve manter em seu poder as ações adquiridas, 
não podendo vendê-las (cláusula de lock up). Nesse caso, consta uma última 
cláusula do plano a impor um termo para a livre disposição do lote de ações 
outorgado34. 

 
Existem planos, também, em que é previsto o pagamento de um 

prêmio para a outorga da opção de compra futura de ações da empresa, o que 
não é muito comum, mas como será visto a seguir, é um elemento que a 
jurisprudência considera importante (embora, não imprescindível) para a 
caracterização da natureza jurídica dos stock options. 

 
Uma última ponderação deve ainda ser feita nessa primeira 

caracterização do instituto. Como já exposto, não se deve confundir os planos de 
stock options com a figura da dação em pagamento35 com entrega de ações. A 
dação em pagamento é, como próprio nome diz, uma forma alternativa de 
pagamento, de extinção de obrigação decorrente de negócio jurídico 
preexistente, o que pressupõe uma dívida e a figura do credor, o qual acorda 
com o devedor receber coisa diversa (nesta hipótese, ações) no lugar do preço 
estipulado. 

 
Nos planos de stock options nada disso se observa. Em primeiro 

lugar, não há qualquer dívida de ambas as partes. Há, isto sim, uma estipulação 
contratual que estabelece a outorga de um direito de aquisição futura de ações 
da empresa, após o cumprimento de determinadas condições. Quer dizer, 
existem direitos e deveres de ambas as partes na concretização do negócio. Mas, 
mesmo que se considerasse a obrigação legal da empresa, de vender as ações a 
                                                
34 Como se verá no tópico subsequente, a jurisprudência do CARF costuma ver com 
bons olhos planos que prevejam ainda este tipo de regra por entender que esta reforça 
o caráter mercantil dos planos de stock options. 
35 Cf. art. 356 do Código Civil de 2002: “Art. 356. O credor pode consentir em receber 
prestação diversa da que lhe é devida”. 



Artigos 

São Paulo / OUTUBRO 2018 

 

 
 
 

24 

preço abaixo do mercado, após o exercício da opção e da efetiva aquisição pelo 
beneficiário, como uma dívida, o pagamento originalmente acordado sempre foi 
a entrega das ações, de modo que não existe a substituição de uma prestação 
diversa daquela originalmente acordada, mas simples adimplemento contratual. 

 
3. Tributação pelo imposto de renda pessoa física (IRPF) 
 
A despeito dessa modalidade de benefício a executivos de empresas 

já estar bastante difundida, tanto no exterior como no Brasil, a legislação que 
rege o imposto de renda devido pelas pessoas físicas no Brasil simplesmente não 
tratou da matéria especificamente. 

 
A ausência de regulamentação e as controvérsias já abordadas neste 

estudo em relação à natureza jurídica dos benefícios em questão ensejam 
dúvidas a respeito da tributação dos rendimentos em questão, notadamente em 
relação a três pontos fundamentais, quais sejam: 

 
a) se a mera concessão de uma opção de compra pode ser 

considerada como rendimento para fins de IRPF; 
 
b) se o desconto concedido na aquisição de uma ação pode ser 

considerado um rendimento tributável pelo IRPF; 
 
c) qual o regime de tributação aplicável às vantagens em geral 

provenientes das stock options, isto é, se são rendimentos do 
trabalho ou ganho de capital, ou ambos. 

 
Considerando a inexistência de normas a respeito, a definição de 

tais pontos controvertidos requer a aplicação das regras gerais de tributação do 
imposto de renda das pessoas físicas a cada caso concreto analisado. 

 
Ainda assim, antes de qualquer outra consideração, é necessário 

pontuar que a concessão de stock options pode sim gerar renda tributável aos 
beneficiários. Não há dúvida quanto a isto. 
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Com efeito, a partir da interpretação do art. 153, III, da Constituição 
Federal36 e do art. 43 do Código Tributário Nacional, a doutrina e a 
jurisprudência há muito pacificaram o entendimento de que existe um conteúdo 
ínsito ao conceito de renda, aplicável tanto para a tributação das pessoas 
jurídicas como das pessoas físicas. 

 
Segundo a doutrina e a jurisprudência, renda consiste, 

necessariamente, em um acréscimo patrimonial. Dessa forma, sem a pretensão 
de se fazer maiores considerações a respeito, pode-se dizer que renda é um 
acréscimo ao patrimônio, aquilo que o incrementa. 

 
Quanto à indispensável existência de acréscimo patrimonial para 

fins de incidência do imposto sobre a renda, é suficiente transcrever o seguinte 
enunciado constante do acórdão no Recurso Extraordinário n. 89.791-RJ, que, 
embora julgado em 03.10.1978, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal37, 
vem sendo repetido em outros precedentes: 

 
“Na verdade, por mais variado que seja o conceito de renda, todos 
os economistas, financistas e juristas se unem em um ponto: renda 
é sempre um ganho ou acréscimo do patrimônio.” 

 
No campo da tributação das pessoas físicas, esse substrato pode ser 

encontrado no art. 3º da Lei n. 7.713/88, que determina a ampla incidência 
sobre todo e qualquer rendimento (salvo aqueles objetos de norma de isenção), 
e que no parágrafo 4º ainda prescreve: 

 
“§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, 
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou 
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e 
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a 
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer 
forma e a qualquer título”. 

 
Vale, ainda, dizer que sempre foi inconteste a validade 

constitucional dessa norma de incidência ampla – a que se dá o nome de “fato 
gerador funcional” –, mas veio ela a ganhar o suporte do § 1º do art. 43 do CTN, 
                                                
36 Na realidade o conceito advém de Constituições anteriores, mas é aplicável à vigente. 
37 Revista Trimestral de Jurisprudência, n. 96, p. 781. 
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quando introduzido pela Lei Complementar n. 104, de 10.01.2001, segundo o 
qual: 

 
“§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da 
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou 
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção”. 

 
Portanto, renda é um conceito amplo, abrangente, que justifica a 

incidência do IRPF sobre todo e qualquer acréscimo patrimonial, ressalvadas as 
hipóteses de isenção. 

 
Há ainda uma questão controvertida na doutrina especificamente 

em relação a acréscimos de patrimônio provenientes de transferências 
patrimoniais, as quais provêm de fora dele, em caráter não contraprestacional. 
Embora configurando efetivos acréscimos patrimoniais, doutrina de peso, como 
Bulhões Pedreira38 e Ricardo Mariz de Oliveira39, entende que as transferências 
patrimoniais ou transferências de capital não estão no campo de incidência do 
imposto de renda. 

 
Mas esse debate não se aplica ao presente caso, visto que os ganhos 

em questão são provenientes de negócios jurídicos efetivamente pactuados 
pelas partes, de forma onerosa, o que afasta a ideia de transferência patrimonial. 

 
Assim, aplicando-se o amplo conceito de acréscimo patrimonial, 

verifica-se que os benefícios decorrentes dos planos de stock options poderão em 
princípio aumentar o patrimônio do respectivo beneficiário e, dessa forma, tal 

                                                
38 “[...] entendemos que o conceito constitucional de renda não permite à lei ordinária 
sujeitar ao imposto sobre a renda as doações, as heranças e quaisquer outras 
modalidades de transferência de capital” (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto de 
Renda. Rio de Janeiro: APEC, 1969, p. 2-24). 
39 “[...] as transferências patrimoniais distinguem-se das receitas porque, ao contrário 
destas, que 
são produtos do esforço do próprio patrimônio ou do seu titular, aquelas são injetadas 
de fora para dentro do patrimônio, para que este passe a contar com novos recursos 
necessários à produção de suas receitas e, por conseguinte, para frutificar” (OLIVEIRA, 
Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 
146-150). 
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incremento poderá estar enquadrado no conceito de renda para efeito de 
incidência do IRPF. 

 
As dúvidas mais relevantes recaem sobre o momento em que se 

considera realizado esse ganho e qual o regime de tributação a ele aplicável. 
 
3.1. Inexistência de hipótese de doação de ações 
 
A despeito da conclusão acima, já houve quem sustentasse que os 

benefícios recebidos seriam isentos do IRPF, por decorrerem de supostas 
doações das empresas que os concedem, hipótese em que seriam isentos, nos 
termos do art. 39, XV, do Decreto n. 3.000/99 (RIR/99), que possui como 
fundamento legal o inciso XVI do art. 6º da Lei n. 7.713/88. 

 
Todavia, os planos de stock options geralmente implementados não 

podem ser caracterizados como doações, pois é da essência de qualquer doação 
decorrer de liberalidade do doador, nos termos do art. 538 do Código Civil. 

 
É o que leciona a doutrina de Direito Privado, por exemplo, de Caio 

Mário da Silva Pereira40: 
 

“Contrato que é, por definição legal e por conceituação 
doutrinária, exibe desde logo caracteres jurídicos: 
 
A – Contrato gratuito, porque gera benefício ou vantagem apenas 
para o donatário. Caracteriza-o especialmente, imprimindo-lhe 
sentido fundamental diferenciador, o animus donandi, que 
repousa na liberalidade, o que sobrevive mesmo quando tem o 
doador em vista contemplar merecimento do donatário ou grava o 
benefício de um encargo imposto ao favorecido [...]”. 

 
Como visto, ainda que mediante encargo do favorecido ou em 

virtude de merecimento, a doação caracteriza-se como ato de liberalidade do 
doador, o qual dela não obtém qualquer benefício ou vantagem. 

 

                                                
40 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. São Paulo: Forense, 1999, v. 
III, p. 152. 
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No caso dos planos de stock options, não está presente essa 
característica de mera liberalidade, uma vez que, na realidade, o benefício é 
concedido como incentivo à permanência do profissional desenvolvendo suas 
atividades no âmbito do grupo empresarial, com objetivo de estimular o espírito 
de pertencimento do beneficiário junto à empresa. Esse estímulo evidentemente 
visa atender aos interesses da empresa como um todo, mediante a obtenção de 
retorno, com a melhora na qualidade dos serviços prestados pelo executivo e 
dos resultados gerais. 

 
Por outro lado, isso não significa, como visto neste estudo, que os 

benefícios concedidos sejam remuneração por serviços prestados. O rendimento 
proveniente dos planos de stock options são onerosos, sim, mas advêm do 
contrato especificamente firmado, que tem natureza mercantil, ainda que 
pactuado no bojo de uma relação de trabalho, o que afasta sua natureza de 
remuneração pelo trabalho. 

 
De mais a mais, a concessão dos benefícios deve envolver 

pagamento pelo beneficiário pela aquisição das opções ou pelo menos para 
aquisição das ações no momento do exercício do direito de compra, ainda que 
isso se dê por um preço menor do que o preço de mercado, o que exclui a 
essência do negócio jurídico de doação. 

 
A doação não existe nem mesmo quanto à referida diferença de 

valores, pois esse deságio é circunstância de mercado, variável, e que não 
depende da vontade das partes, as quais, seguindo o regime jurídico próprio dos 
contratos de opção já abordados neste estudo, fixam previamente um preço de 
aquisição das ações objeto da opção. Ainda que se estabeleçam ao beneficiário 
condições mais favoráveis do que aquelas que poderiam ser concedidas a 
terceiros, tal vantagem não se dá em ato de graça, por liberalidade, mas sim no 
contexto das relações entre o profissional e a empresa, como já exposto. 

 
Dessa forma, fica afastada a hipótese de doação, assim como de 

eventual isenção no recebimento das ações no momento do exercício das opções 
de compra ou em momento posterior. 
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3.1. Regime de tributação pelo IRPF aplicável aos benefícios 
recebidos nos planos de stock options e momento da 
ocorrência do fato gerador 

 
Visto que os benefícios decorrentes dos programas de stock options 

podem representar renda tributável pelo IRPF, resta definir mais 
detalhadamente qual o valor, o momento e o regime de tributação aplicáveis. 

 
Inicialmente, cumpre destacar que existem dois regimes de 

tributação possivelmente aplicáveis ao caso em questão, quais sejam: (i) 
rendimentos em geral, ou (ii) ganho de capital. Cabem algumas considerações 
gerais sobre esses regimes. 

 
No caso dos rendimentos em geral, quando são pagos no Brasil e por 

pessoa jurídica, há incidência de imposto de renda na fonte (IRF), conforme 
prevê o art. 7º, II, da Lei n. 7.713/88, com base na tabela progressiva em vigor 
(Lei n. 11.482/2007). 

 
Posteriormente, tais montantes devem ser oferecidos à tributação 

na declaração de ajuste anual (DAA) da pessoa física beneficiária, quando é 
possível a dedução dos montantes retidos na fonte (Lei n. 7.713/88, art. 5º). A 
totalidade do valor pago ou creditado ao beneficiário deverá ser somada aos 
demais rendimentos tributáveis auferidos no ano-calendário pela pessoa física, 
devendo compor a apuração do IRPF, com as deduções admitidas na legislação e 
mediante a aplicação de alíquotas progressivas, que vão de 7,5% até 27,5%. No 
caso de rendimentos provenientes de fontes situadas no exterior e pessoa física 
no Brasil, não há incidência de IRF. Por outro lado, os rendimentos estão sujeitos 
ao pagamento mensal do imposto de renda, pela sistemática denominada carnê-
leão (art. 8º da Lei n. 7.713/88). Nesse caso, a base de cálculo do imposto é o 
valor do rendimento recebido e a alíquota é progressiva, variando de 7,5% a 
27,5%. 

 
Além disso, na apuração do valor devido na forma do carnê-leão, a 

legislação autoriza algumas deduções, assim como reconhece a possibilidade de 
compensação do imposto de renda pago no exterior, nos casos de países que 
firmaram tratados para evitar a dupla tributação com o Brasil, ou mesmo 
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quando não haja tratado, mas na legislação interna do país de origem haja 
previsão de reciprocidade41. 

 
Os valores pagos na forma do carnê-leão são considerados 

antecipações do imposto de renda devido no encerramento do ano-calendário, 
devendo os mesmos valores integrar o cálculo do IRPF devido na DAA, tal como 
ocorre no caso do IRF acima descrito. 

 
Já os ganhos de capital, apurados no Brasil e no exterior, são 

calculados pela diferença entre o valor da alienação e o respectivo custo de 
aquisição, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei n. 7.713/88 e do art. 17 da Lei n. 
9.249/95. 

 
Tais ganhos não estão sujeitos a qualquer retenção na fonte e são 

tributáveis de forma exclusiva no momento em que percebidos, a alíquotas que 
variam de 15% a 22,5% (Lei n. 8.981/95, alterada pela Lei n. 13.259/2016), sem 
necessidade de inclusão nos montantes tributáveis na DAA. Sua declaração na 
DAA presta-se apenas para fins informativos de controle da variação patrimonial 
em determinado exercício. 

 
Ainda sobre a tributação dos ganhos de capital, o § 3º do art. 3º da 

Lei n. 7.713/88 estabelece ampla hipótese de incidência. Veja-se: 
 

“§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as 
operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou 
direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua 
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, 
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, 
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão 
de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins”. 

 

                                                
41 Nos termos do art. 16, § 1º, da Instrução Normativa SRF n. 208/2002: “O imposto de 
renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordo, tratado ou convenção 
internacional prevendo a compensação, ou naquele em que haja reciprocidade de 
tratamento, pode ser considerado como redução do imposto devido no Brasil, desde 
que não seja compensado ou restituído no exterior”. 
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Há ainda regras específicas para a tributação dos ganhos de capital 
quando auferidos em moeda estrangeira, como as que constam no art. 24 da 
Medida Provisória n. 2158-35/200142: A peculiaridade da tributação dos ganhos 
de capital auferidos em moeda estrangeira está em que a variação cambial 
poderá ou não ser incluída na base de cálculo do tributo devido. Em se tratando 
de ganhos decorrentes da alienação de bens adquiridos originalmente em moeda 
estrangeira, os resultados devem ser apurados em moeda estrangeira e somente 
depois deve haver a conversão para reais do valor correspondente para efeito de 
pagamento de imposto. Caso os bens tenham sido adquiridos originalmente em 
moeda nacional, ou seja, se foi realizado contrato de cambio para aquisição do 
bem objeto de alienação, nesse caso, a variação cambial deve integrar o cálculo 
do ganho de capital. As demais regras aplicáveis aos ganhos de capital são as 
mesmas já abordadas em relação aos ganhos auferidos em reais. 

 
Em suma, com base nas normas legais acima mencionadas, é 

possível concluir que a tributação da renda a título de ganho de capital, em 
qualquer caso, pressupõe a alienação de bens e direitos a qualquer título, 
estando sujeita a uma sistemática de tributação específica em relação aos demais 
rendimentos; já os demais rendimentos percebidos seguem as regras gerais de 
tributação, ficando sujeitos à retenção na fonte ou ao pagamento antecipado a 
                                                
42 “Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da 
liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, 
adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, será apurado de conformidade 
com o disposto neste artigo, mantidas as demais normas da legislação em vigor. [...] § 3º 
A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o valor de 
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito, da moeda 
estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação financeira. § 4° Para os 
fins do disposto neste artigo, o valor de alienação, liquidação ou resgate, quando 
expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidade convertida em dólar 
dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a utilização do valor do dólar 
para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação, 
liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do 
recebimento de cada parcela. § 5° Na hipótese de aquisição ou aplicação, por residente 
no País, com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, a base de 
cálculo do imposto será a diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o 
valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do direito, 
convertida para Reais mediante a utilização do valor do dólar para compra, divulgado 
pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação, liquidação ou resgate, ou, no caso 
de operação a prazo ou a prestação, na data do recebimento de cada parcela.” 
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titulo de carnê-leão, com base na chamada tabela progressiva, e com alíquotas 
específicas. 

 
Depreende-se, portanto, que, diferentemente dos rendimentos em 

geral, a tributação dos ganhos de capital pressupõe a aquisição de um bem 
ou direito, a determinado custo, e a sua posterior alienação, mediante 
determinado preço. Tais características da tributação do ganho de capital é que 
a diferenciam da tributação dos demais rendimentos, para os quais basta que os 
valores percebidos sejam tributáveis (acréscimo patrimonial). 

 
A diferenciação entre ganhos de capital e demais rendimentos já foi 

abordada pela Advocacia-Geral da União no Parecer n. AGU/SF/01-2000, 
publicado no DOU de 01.11.2000, p. 2 e s. Confira-se: 

 
26 – A palavra “rendimento” significa a receita obtida pela 
exploração de alguma atividade, significa o resultado do capital 
transformado em ativos da empresa, empregados em seus fins 
institucionais. Em se tratando de pessoas jurídicas, é o produto do 
capital investido em alguma atividade econômica. O termo 
“ganhos de capital” significa valores operacionais oriundos de 
alienação por preço acima do valor contábil, de bens do ativo 
permanente, vale dizer, são resultados que não fazem parte da 
operacionalidade habitual da empresa, aliás, muito pelo contrário, 
significam acréscimos pela venda de bens ou direitos que estavam 
afetos à sua atividade produtiva ou aos seus investimentos, tais 
como imóveis, veículos, móveis etc. 

 
Embora tenha tratado da tributação do imposto de renda devido por 

pessoas jurídicas, o parecer da AGU confirma o que foi acima mencionado, no 
sentido de que os rendimentos em geral provêm do exercício de uma 
determinada atividade econômica, ao passo que os ganhos de capital advêm 
especificamente da mais-valia apurada após a comparação entre o custo de 
aquisição e o valor obtido com a alienação de um bem. 

 
Na perspectiva do art. 43 do CTN, os rendimentos estão 

enquadrados no inciso I, pois são “produto do capital, do trabalho, ou da 
combinação de ambos”, ao passo que os ganhos de capital enquadram-se no 
inciso II, pois, não sendo produto do capital e sim da alienação de bens e direitos, 
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consistem em “proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”. 

 
Com base no acima exposto, pode-se concluir que o que define 

o regime de tributação aplicável à renda auferida por pessoas físicas 
(rendimentos ou ganho de capital) é a forma pela qual essa renda é 
auferida. Se determinado indivíduo adquirir um bem, incorrendo assim em 
custo43, e posteriormente vendê-lo por valor maior, trata-se de operação 
sujeita ao ganho de capital. Por outro lado, se o contribuinte simplesmente 
obtém acréscimo patrimonial, de qualquer outra natureza, sem alienar 
bens de seu patrimônio, aplica-se a regra geral de tributação de 
rendimentos44. 

 
Aplicando tais conceitos aos planos de stock options, pode-se dizer 

que o regime de incidência do IRPF dependerá das cláusulas contratuais e das 
características de cada caso concreto, as quais são bastante variáveis. 

 
Em geral, se houver aquisição das ações, ou opções, mediante 

pagamento de preço por parte do profissional, e desde que esse preço não seja 
vil, a tributação deve seguir o regime dos ganhos de capital, quando houver 
alienação dos bens e se houver ganho efetivo. 

 
Já se o profissional for contemplado com determinado número de 

ações ou opções, ou ainda for contemplado com a quantidade de dinheiro 
correspondente a determinada quantidade de ações, sem adquirir nada, nem 
incorrer em custo de aquisição, sua renda será tributada a título de rendimento, 
com base na tabela progressiva. 

 
Na hipótese do parágrafo anterior, estar-se-á diante de rendimentos 

em geral, tributáveis na fonte e na DAA, se recebidos de pessoa jurídica 
brasileira, ou tributados como carnê-leão e posteriormente na DAA se recebidos 
de empresa situada no exterior. Nesse caso, como não há aquisição e posterior 
                                                
43 Não se afasta a possibilidade de a aquisição ocorrer a custo zero também. Mas não 
vem ao caso discutir essa possibilidade no presente contexto, em que se está apenas a 
definir qual regime de tributação é aplicável. 
44 Este é o regime que deriva da lei, a despeito do Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 
8/2003. 
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alienação de bens, não há como cogitar de tributação na forma de ganho de 
capital. 

 
Essa hipótese, de recebimento de ações sem custo, pode configurar 

uma verdadeira modalidade de remuneração de profissionais mediante 
pagamento em espécie, no caso em ações, como, aliás, já se manifestou a 
Superintendência Regional da Receita Federal da 9ª Região Fiscal, que proferiu a 
Decisão n. 159, de 28.09.1998, nos seguintes termos: 

 
“ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF 
EMENTA: DOAÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESA ESTRANGEIRA. 
GRATIFICAÇÃO AJUSTADA. DIVIDENDOS. O valor das ações de 
empresa estrangeira holding, recebidas pelo empregado como 
gratificação tácita ou expressamente ajustada, constitui 
rendimento tributável na fonte e na declaração de rendimentos, 
quando pagas por intermédio do empregador situado no País, ou 
sujeito ao recolhimento mensal obrigatório, caso recebidas 
diretamente de fonte situada no exterior, incidindo, ainda, o 
imposto de renda sobre os dividendos recebidos, enquanto 
rendimentos produto do capital correspondente”. 

 
Não tivemos acesso aos detalhes do caso concreto que ensejou essa 

manifestação. Mas, da ementa, é possível concluir, pelo menos, que o 
recebimento de ações ocorreu em pagamento de gratificação e por isso foi 
considerado rendimento tributável. 

 
Seguindo a mesma linha, a Solução de Consulta n. 175, de 

30.12.2010, da 6ª Região Fiscal, entendeu que a outorga de ações, ainda que por 
empresa no exterior, caracteriza remuneração pelo trabalho, sendo tributada 
como gratificação, ou remuneração indireta, pelo regime do carnê-leão. Segundo 
consta na consulta, o rendimento era pago em ações, tendo sido considerado o 
valor das ações, convertido para reais na data da sua entrega ao beneficiário, 
deve ser tributado. 

 
Essas são hipóteses cuja tributação ocorre na forma do carnê-leão, 

uma vez que a entrega das ações se dá na forma de pagamento, ou dação em 
pagamento, como já tratado neste estudo, sem qualquer custo para o 
beneficiário. 
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Por se tratar de verdadeiro pagamento em espécie, no caso, em 

ações, aplica-se o disposto no art. 198 do Decreto-Lei n. 5.844/43, refletido no 
art. 994 do RIR/99, segundo o qual “os rendimentos em espécie serão avaliados 
em dinheiro, pelo valor que tiverem na data da percepção”. Apura-se o valor de 
mercado das ações, multiplica-se pela quantidade recebida, obtendo-se o valor 
do rendimento auferido. 

 
Ainda nessa hipótese, o profissional deve declarar as ações em sua 

DAA pelo valor que serviu de base para a incidência do imposto de renda. 
 
Destaca-se que, enquanto as ações estiverem no patrimônio do 

beneficiário, elas podem gerar frutos econômicos, notadamente dividendos e 
juros sobre o capital próprio. Tais frutos são em si rendimentos tributáveis e 
estão submetidos a regras específicas. 

 
Como é sabido, os dividendos recebidos de sociedades no Brasil são 

isentos, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.249/95. Os dividendos recebidos de 
empresas no exterior não são isentos, devendo ser tributados na forma de carnê-
leão, já tratada neste estudo. E os juros sobre o capital próprio são tributados 
exclusivamente na fonte, à alíquota de 15%, nos termos do art. 9º, §§ 2º e 3º, II, 
da mesma Lei n. 9.249/95. 

 
Caso as ações recebidas em pagamento venham a ser 

posteriormente alienadas por montante superior àquele registrado na DAA do 
profissional, nesse caso haverá nova tributação, visto que de nova renda se 
tratará, e desta vez o regime aplicável será o de ganho de capital. 

 
Veja-se que, nesse segundo momento, um bem de propriedade do 

profissional, devidamente declarado em sua DAA, estará sendo objeto de 
alienação por montante superior àquele registrado como custo de aquisição na 
declaração, hipótese que se amolda à risca ao disposto no art. 3º, § 3º, da Lei n. 
7.713/88, já transcrito. 

 
É interessante notar como nessa hipótese, embora não tenha havido 

pagamento pela aquisição das ações, uma vez que elas foram recebidas pelo 
beneficiário sem que ele tenha feito investimento inicial, a tributação da 



Artigos 

São Paulo / OUTUBRO 2018 

 

 
 
 

36 

posterior alienação das ações ainda se dá na forma de ganho de capital, pois está 
havendo alienação de um bem do patrimônio do titular. 

 
Outra variável a ser analisada diz respeito às opções de compra 

propriamente ditas. As opções podem ser direitos concedidos ao profissional, a 
serem exercidos no momento oportuno, direitos esses sem qualquer expressão 
econômica, pelo fato de não poderem ser objeto de qualquer disposição pelo 
beneficiário, que nada pode fazer com tais instrumentos senão aguardar o 
momento pactuado para o seu exercício. Nessas circunstâncias, em que as 
opções não podem ser alienadas ou oneradas, dadas em garantia etc., é forçoso 
concluir que sua a simples concessão é fato irrelevante para fins tributários. Vale 
lembrar nesse contexto que o patrimônio é uma universalidade de direito e esta 
somente é composta por bens dotados de expressão econômica45. Não sendo 
esse o caso das opções tratadas no exemplo, a simples outorga delas não gera 
qualquer acréscimo patrimonial, sendo neutras de efeitos tributários. 

 
Essa conclusão é válida tanto para o momento em que há outorga 

das opções (grant), e no qual geralmente o beneficiário ainda não pode exercer o 
direito de compra, quanto para o momento em que, já cumprido o período de 
carência (vesting), a opção de compra já pode ser exercida. 

 
No momento da simples outorga, antes de cumprida a carência, é 

bastante evidente a inexistência de acréscimo patrimonial, visto que, nesse 
instante, o beneficiário não tem sequer como exercer o direito que lhe é 
oferecido. Não se tem nem mesmo notícia de qualquer autuação fiscal que tenha 
considerado a simples outorga como evento tributável. 

 
A rigor, nem mesmo depois do vencimento do prazo de carência se 

deve considerar auferido qualquer rendimento, pois, nesse momento, o 
contribuinte possui apenas um direito de compra, mas ainda desprovido de 
expressão econômica, dado que, como visto, tal direito, embora possa ser 
exercido perante a empresa que o concede, não pode ser alienado a terceiros, ou 
dado em garantia. Em outras palavras, nesse momento, o beneficiário tem 
apenas um direito, que lhe assegura a possibilidade de realizar a aquisição de 

                                                
45 Segundo o art. 91 do Código Civil: “Constitui universalidade de direito o complexo de 
relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”. 
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ações, mas esse é um bem que, na perspectiva do beneficiário, não tem valor, não 
tem expressão econômica, já que o seu titular não pode dispor dele. 

 
O fato de a contabilidade da entidade que concede as opções 

atribuir, para efeitos de registro e com base em estimativas e projeções, um 
valor às opções, como será visto adiante, não significa que esse direito possua 
expressão econômica. A contabilidade registra tais valores porque possui 
finalidades específicas, notadamente a divulgação transparente dos possíveis 
custos de oportunidade incorridos pela sociedade com o oferecimento de tais 
planos aos trabalhadores. 

 
Mas na perspectiva do beneficiário do plano, a atribuição desse 

direito não representa disponibilidade de renda, nos termos do art. 43 do CTN, 
simplesmente porque não há disposição sobre as opções concedidas. Nada pode 
ser feito com elas senão o efetivo exercício do direito de compra, o qual também 
não é fato gerador do imposto de renda. 

 
Ora, o exercício do direito de compra vai significar, quando 

muito, a concretização de uma compra, ou seja, vai resultar em um gasto, 
um custo para o participante do plano, e não uma renda! 

 
Parece então absurdo admitir que a concessão do direito de se 

realizar uma compra, um gasto, seja considerada um acréscimo patrimonial. 
Quando muito, ela representa o direito de se gastar menos, mas nunca um 
acréscimo patrimonial. 

 
Nesse último caso, contudo, há notícia da lavratura de autos de 

infração pretendendo exigir IRF, sob a alegação de se tratar de um direito já 
integrado no patrimônio do beneficiário, o que justificaria a ocorrência do fato 
gerador do referido imposto. Mas a jurisprudência do CARF tem refutado as 
alegações fiscais, como se verificou no acórdão n. 2202-003.437, de 14.06.2016, 
e em outros, como será tratado em tópico específico. 

 
Outras decisões do CARF, porém, têm entendido que há renda 

disponível ao beneficiário quando ele efetivamente exercer a opção de compra, 
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momento em que, segundo entenderam alguns acórdãos, o valor do desconto 
seria tributável46. 

 
Todavia, uma análise mais cuidadosa do sistema tributário e do 

imposto sobre a renda, tal como estruturado no Brasil, revela que nem mesmo 
no momento da opção se deve considerar a existência de renda tributável. 

 
É certo que, no momento do exercício das opções, com a aquisição 

das ações pelos participantes do plano, começam a ocorrer fatos relevantes para 
fins tributários, mas ainda não ocorre o fato gerador do imposto de renda. 

 
Quando ocorre o exercício da opção, e elas são efetivamente 

adquiridas pelo preço determinado no contrato, as ações passam a fazer parte 
do patrimônio do participante do plano, o qual incorre em custo de aquisição e 
deverá oportunamente declarar as ações em sua DAA pelos valores pagos na 
aquisição. 

 
Mas o mero desconto na aquisição das ações, no momento do 

exercício das opções, não configura rendimento tributável. Trata-se, esse 
desconto, de uma vantagem potencial, a qual pode ou não vir a se materializar 
futuramente, se ações forem alienadas e se o valor da alienação implicar ganho. 

 
Ou seja, o exercício da opção é fato relevante para fins tributários, 

pois é o momento em que um bem passa a fazer parte do patrimônio do 
beneficiário e no qual deve ser determinado valor do custo de aquisição do bem. 
Mas nesse instante não há que se falar em tributação, ainda que se reconheça 
que a aquisição se deu mediante a concessão de um desconto. 

 
Insista-se que o desconto por si só não pode ser tido como renda 

auferida pelo beneficiário. Trata-se de mero deságio, também conhecido na 
contabilidade como compra vantajosa, os quais, até na perspectiva da pessoa 
jurídica, somente são tributáveis na alienação ou baixa. 

 

                                                
46 As decisões são citadas em tópico específico. 
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Toda a legislação que rege o imposto de renda da pessoa jurídica 
caminha no sentido de somente autorizar a tributação dos ganhos quando 
efetivos, realizados, definitivos. 

 
Com efeito, bastar ver, dentre outras hipóteses, que o § 6º do art. 20 

do Decreto-Lei n. 1.598/77, alterado pela Lei n. 12.973/2014, estabeleceu que os 
ganhos de compra vantajosa, registrados contabilmente como receita por 
ocasião de investimentos sujeitos ao método da equivalência patrimonial, 
somente são tributados por ocasião da alienação ou baixa do investimento. O 
mesmo vale para as avaliações a valor justo, que, embora registradas 
contabilmente como receita, são controladas em subcontas para somente ser 
tributados quando houver alienação ou baixa dos respectivos bens (Lei n. 
12.973/2014, art. 13 e parágrafos). 

 
Isto é assim não por mera opção do legislador, mas sim em 

atendimento ao disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o qual 
somente autoriza a tributação da renda disponível, econômica ou juridicamente. 
E não poderia ser diferente, pois somente a renda disponível atende ao princípio 
da capacidade contributiva. 

 
A doutrina vem reconhecendo que a o princípio da capacidade 

contributiva, quando analisado na perspectiva do imposto sobre a renda, impõe 
a necessidade de realização da renda como pressuposto da tributação, de tal 
modo que o contribuinte possa se valer do produto da renda auferida para pagar 
o imposto correspondente, o que significa impedir que o contribuinte se desfaça 
do seu patrimônio para pagar o imposto de renda. Do contrário o imposto 
estaria a incidir sobre patrimônio e não sobre o acréscimo patrimonial. 

 
A disponibilidade econômica ou jurídica prevista no art. 43 do CTN 

tem fundamento justamente no princípio da realização da renda e este, por sua 
vez, decorre do princípio da capacidade contributiva, em seu sentido objetivo47-
48. Pode-se até mesmo dizer que o conceito de disponibilidade da renda significa 

                                                
47 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 15. ed. São Paulo: Saraiva. 1994, 
p. 11-13. 
48 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 73-75. 
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a própria capacidade contributiva positivada no CTN em matéria de imposto de 
renda49. 

 
Ocorre que, numa perspectiva teórica e geral, somente pode haver 

tributo quando houver manifestação de capacidade contributiva, enquanto signo 
presuntivo de riqueza. Essa riqueza, por outro lado, deve estar disponível ao 
contribuinte, de modo que ele possa dela se valer para cumprir a obrigação 
tributária. Do contrário, a tributação não mais recairia sobre essa riqueza e sim 
sobre o patrimônio do contribuinte. 

 
Bulhões Pedreira50 e Henry Tilbery51, dentre outros, abordaram o 

tema nessa perspectiva, reconhecendo que a renda deve estar disponível para 
que seja objeto de tributação, justamente para que ela possa ser utilizada para o 
pagamento do imposto. 

 
A disponibilidade de renda como indicador da capacidade 

contributiva também foi estudada por Klaus Tipke, para quem “a realização do 
princípio da capacidade contributiva é um progresso perante uma tributação 
arbitrária, sem princípios, perante uma tributação segundo o oportunismo 
político, perante um pragmatismo ou fiscalismo ilimitado. [...] Deste modo, o 
principio da capacidade contributiva significa: todos devem pagar impostos 
segundo o montante da renda disponível para o pagamento de impostos”52. 

 
Rubens Gomes de Sousa relacionou os conceitos de “disponibilidade 

econômica” e “disponibilidade jurídica” contemplados no CTN à realização da 
renda, embora relacionando a realização especificamente à disponibilidade 

                                                
49 Vide, nesse sentido: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Breves considerações sobre o 
significado da disponibilidade da renda na formação do fato gerador do imposto de 
renda. Revista do Superior Tribunal de Justiça, n. 242. Direito Tributário. Primeira Seção 
do STJ, ano 28, p. 645. 
50 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto sobre a renda – pessoa jurídica. Rio de Janeiro: 
Adcoas-Juste. 1979, p. 120-121. 
51 TILBERY, Henry. Direito tributário 3. São Paulo: Bushatsky, 1975, p. 92. 
52 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e o princípio da capacidade 
contributiva. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 30-31. 
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econômica. Alcides Jorge Costa53, com base no princípio da realização da renda, 
pugnou pela não tributação do que chamou de renda “virtual”, porque ainda 
pendente, mesmo que com potencial concreto de realização54. Igualmente, 
Fernando Zilveti, com base no princípio da capacidade contributiva, sustenta 
que o imposto de renda somente pode ser custeado com riqueza nova55. 

 
Sobre a realização da renda, vale trazer à colação a contribuição 

doutrinária de Victor Borges Polizelli56, para quem: 
 

“o princípio da realização da renda encontra-se atrelado ao 
princípio da capacidade contributiva e, desse modo, busca 
implementar os valores correspondentes: justiça e igualdade. 
Identificando-se na renda o elemento indicador da capacidade 
contributiva por excelência, torna-se imperativo apurar a renda 
realizada, de modo a impedir que a tributação atinja eventos 
econômicos incompletos ou incertos, e também evitar que a 
tributação comprometa o patrimônio”. 

 
Voltando ao tema em debate neste estudo, pode-se afirmar com 

segurança e com esteio no princípio da realização da renda, validado pelas lições 
doutrinárias referidas, que o mero desconto, por ocasião do exercício do direito 
de compra de ações, por si só, não é renda passível de tributação. É renda 
potencial, virtual, que, para ser realizada, depende da alienação das ações em 
momento futuro e que pode jamais vir a se concretizar, caso não haja alienação 
ou caso a alienação ocorra com perda no futuro. Caso seja tributada tal renda 
potencial no momento do exercício do direito de compra das ações, estar-se-á a 
exigir que o beneficiário se desfaça do próprio patrimônio para quitar o referido 
imposto, o que não é concebível em face do princípio da capacidade contributiva. 

 

                                                
53 Neste sentido, veja-se SOUSA, Rubens Gomes de. A evolução do conceito de 
rendimento tributável. Revista de Direito Público, n. 14, p. 339; também Pareceres – 1 – 
Imposto de Renda. São Paulo: Resenha Tributária,1975, p. 70. 
54 COSTA, Alcides Jorge. Anais das XI Jornadas do Instituto Latino Americano de Derecho 
Tributario. Rio de Janeiro, 1983, p. 166. 
55 ZILVETI, Fernando Aurélio. O princípio da realização da renda. Direito tributário: 
homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003, v. I, p. 297. 
56 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda: reconhecimento de 
receitas e despesas para fins do IRPJ. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 351. 
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Ademais, se até na perspectiva das pessoas jurídicas, tributadas, em 
regra, pelo regime de competência, os ganhos potenciais, salvo exceções 
expressas, não são tributados mesmo após a adoção do padrão contábil baseado 
no IFRS, inclusive na Lei n. 12.973/2014, com muito mais razão não se deve 
cogitar de tributação nas pessoas físicas, sujeitas ao regime de caixa. 

 
Somente após a alienação das ações é que aquele bom negócio vai se 

materializar em renda, disponível e dotada de capacidade contributiva, passível 
de tributação. 

 
Feitas tais considerações, resta analisar mais uma variável 

envolvendo a tributação das pessoas físicas. 
 
Pode ocorrer, por exemplo, de o beneficiário do programa 

receber certas opções que, elas mesmas, são dotadas de valor de mercado 
e passíveis de negociação. Nesse caso, diferentemente do exemplo anterior, as 
opções com tais características não são direitos desprovidos de expressão 
econômica, mas instrumentos financeiros com valor de mercado, alguns até 
negociáveis em bolsas de valores. 

 
Em tal situação, a simples concessão das ações pode ter reflexos 

tributários, pois o seu recebimento pode ser considerado um acréscimo 
patrimonial ao beneficiário. E, nesse caso, as considerações anteriores quanto à 
tributação das ações recebidas em pagamento por atividades desenvolvidas pelo 
profissional, ou ainda na forma de gratificação, passam a ser aplicáveis, sendo 
determinante para fins de definição do regime de tributação aplicável identificar 
a existência ou não de custo de aquisição e alienação das opções. 

 
É interessante notar como, na particular situação analisada, as 

opções podem ser, elas mesmas, independentemente das ações a que se 
referirem, dotadas de expressão patrimonial hábil a gerar renda tributável, nas 
variáveis ganho de capital ou rendimento, a depender da situação. Sem prejuízo, 
se não alienadas, isto é, se carregadas até o momento do exercício, as opções 
podem desencadear um novo ciclo, agora referente às ações propriamente ditas. 
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Em que pesem as considerações feitas acima, é também importante 
consignar que, atualmente, a contabilidade e a legislação do IRPJ e da CSL 
estabeleceram um regime de reconhecimento e dedutibilidade de despesas que 
pode estar em descompasso com o quanto acima exposto em relação ao IRPF e 
ao IRF. 

 
Ocorre que, para fins contábeis, como será demonstrado adiante 

neste estudo, a sociedade com a qual o beneficiário dos programas de stock 
options mantém vínculo reconhece como despesa, em linhas gerais, o valor do 
desconto concedido ao beneficiário desde o instante em que ele é contemplado 
com o direito de compra. E também, como será verificado, a Lei n. 12.973/2014 
reconhece a dedutibilidade dos valores contabilizados, mas apenas no momento 
da entrega das ações. 

 
A permissão de dedutibilidade das despesas para fins de IRPJ e CSL 

pode servir de amparo ao entendimento de que, por coerência, também deveria 
haver tributação na pessoa física, pior exemplo, na forma de IRF. 

 
Contudo, a Lei n. 12.973/2014, além dos comentários pertinentes 

que serão feitos adiante, simplesmente não tratou do IRF e do IRPF, não sendo 
possível o estabelecimento de novas regras aplicáveis a tais tributos sem 
disposição expressa, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, 
previsto expressamente no art. 97 do CTN. 

 
Pode ser verdade que, por uma questão de coerência sistemática, o 

tratamento tributário dispensado na pessoa jurídica deveria estar alinhado com 
aquele aplicável à pessoa física. Contudo, não basta haver coerência para que as 
regras gerais de tributação do IRF e IRPF sejam modificadas, sendo necessário 
disposição legal expressa nesse sentido. 

 
Ademais, como exposto inúmeras vezes neste estudo, seria de 

constitucionalidade questionável, em face do princípio da realização da renda, a 
previsão de tributação dos ganhos potenciais verificados em planos de stock 
options, de tal sorte que o regime contábil e o sistema de dedutibilidade do IRPJ e 
da CSL não são suficientes para autorizar a tributação pelo IRPF e IRF, restando 
mantidas as ponderações anteriores. 
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Em resumo, pode-se chegar às seguintes conclusões: 
 
a) a entrega de opções ou ações em pagamento por trabalhos 

desenvolvidos pelo profissional, ou a título de gratificação, em 
que o beneficiário incorra em qualquer custo, é rendimento 
tributado na fonte se o pagamento for feito por pessoa 
jurídica no Brasil, ou a título de carnê-leão, se recebido de 
fonte no exterior, com base na tabela progressiva, devendo o 
rendimento ser oferecido posteriormente à tributação na DAA 
do beneficiário; 

 
b) por outro lado, a mera concessão de opções de compra, não 

alienáveis, desprovidas de expressão econômica, é fato 
irrelevante para fins de imposto de renda no momento da 
outorga; 

 
c) depois, no momento exercício das opções, mediante aquisição 

de ações, esse fato, determinante para fins de se registrar o 
valor do custo de aquisição das ações, deve ser informado na 
DAA do beneficiário57; contudo, nesse instante, ainda não há 
que se falar em tributação, mesmo que haja desconto no valor 
da aquisição das ações, sendo esse desconto um rendimento 
em potencial, uma renda não realizada, impassível de 
tributação; 

 
d) enquanto as ações permanecerem no patrimônio do 

beneficiário, os rendimentos dela decorrentes, dividendos e 
juros sobre o capital próprio, serão tributados segundo a 
legislação específica (isenção sobre os dividendos, salvo 
provenientes do exterior, e tributação exclusiva na fonte 
sobre os juros sobre o capital próprio); 

 
                                                
57 A menos que haja alienação no momento exercício, hipótese em que não é necessária 
a declaração na DAA, que somente considera a situação patrimonial em 31 de 
dezembro de cada ano. 
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e) posteriormente ainda, se e quando houver alienação da ações 
por montante superior ao custo de aquisição, a tributação dar-
se-á na forma de ganho de capital; 

 
f) o registro contábil dos negócios em questão como despesa a 

título de remuneração, ou mesmo a sua dedução para fins de 
determinação da base de cálculo do IRPJ e CSL, não são fatores 
determinantes para estabelecer o momento da tributação do 
IRF e do IRPF, estando esses tributos submetidos a regras 
específicas, acima tratadas. 

 
Para uma compreensão adequada das conclusões acima, é 

interessante analisar alguns exemplos que ilustram modalidades diferentes de 
pagamento e que são elucidativos. Os exemplos já consideram cumpridos os 
períodos de vesting e lock up, para facilitar a questão do regime de tributação. 

 
Esses exemplos também elucidarão de forma clara os valores e o 

momento em que deve ocorrer a tributação da pessoa física. Vejamos. 
 
Exemplo 1: pagamento de efetiva remuneração com entrega de 
ações. 
 
Determinado colaborador, após atingir certas metas, é contemplado 

com o recebimento de 1.000 ações da empresa A, no Brasil, empresa com ações 
negociadas no mercado, bastando que manifeste interesse por isso, e sem a 
necessidade de pagamento de qualquer valor. 

 
Suponha-se que as ações da empresa A valham R$ 15,00 cada. No 

momento em que o profissional manifesta interesse em receber tais ações, que 
valiam R$ 15,00 cada, ele aufere rendimento de R$ 15.000,0058. Esse rendimento 
está sujeito ao imposto de renda na fonte e depois deve ser computado no total 
de rendimentos tributáveis na DAA, com direito a desconto do imposto 
efetivamente retido pela empresa pagadora. 

 

                                                
58 RIR/99, art. 994 já transcrito. 
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Por ocasião do envio de sua DAA, esse profissional deverá declarar 
as 1.000 ações pelo valor total de R$ 15.000,00, o qual estará lastreado nos 
rendimentos tributáveis de R$ 15.000,00 a serem oferecidos à tributação. 

 
Repare-se como no exemplo 1 estamos diante do pagamento de uma 

gratificação ou remuneração variável, a qual está simplesmente sendo quitada 
em ações. Esse valor é tributável como rendimento, por ocasião da entrega das 
ações, momento em que se dá o pagamento, que é o fato gerador do IRF. 

 
Se em um segundo momento esse mesmo profissional alienar as 

1.000 ações adquiridas por R$ 150,00 cada, neste segundo negócio jurídico 
haverá nova renda, agora tributável na forma de ganho de capital. Sobre o valor 
da alienação, R$ 150.000,00, haverá dedução de R$ 15.000,00 correspondente 
ao custo de aquisição, havendo incidência de imposto de renda de 15% sobre o 
ganho de R$ 135.000,00. 

 
Exemplo 2: negócio envolvendo stock options. 
 
Imagine-se que determinado indivíduo é contemplado com o direito 

de adquirir 1.000 ações da empresa B onde trabalha, no Brasil, também de 
capital aberto, a valor determinado de R$ 10,00 por ação em determinada data. 

 
Essa opção é pessoal e intransferível, não podendo ser negociada ou 

oferecida em garantia, servindo apenas para garantir o direito de compra após 
determinado período de tempo. No momento em que foi contemplado com esse 
direito, tal fato não tem relevância para fins tributários, como já sustentado. 

 
Imagine-se que o profissional depois exercitou o direito de compra, 

pagando em dinheiro pela aquisição das ações o valor total de R$ 10.000,00. 
Esse pagamento pode ocorrer mediante desembolso de recursos, por parte do 
profissional, ou mediante compensação com o montante do salário a que possui 
direito no final do mês. A forma de pagamento não altera o fato de que há custo 
de aquisição por parte do profissional. No caso da compensação, válida perante o 
direito privado, a diferença está apenas na forma como é liquidado o preço de 
aquisição, mas indiscutivelmente há custo de aquisição. 
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Nesse caso, diferentemente do exemplo 1, há desembolso efetivo do 
funcionário no valor de R$ 10.000,00. 

 
A nosso ver, no exemplo, está-se diante de um negócio jurídico de 

natureza mercantil, o qual não tem vinculação com a remuneração usual do 
profissional. Não há pagamento em bens ou mesmo dação em pagamento. Quem 
paga é o profissional. Ele tem custo e não ganho tributável. No momento do 
exercício da opção, quando há aquisição das ações, não há qualquer valor 
tributável. 

 
Coerentemente com a premissa, não há retenção na fonte e o 

profissional deve declarar, em sua DAA, as 1.000 ações por R$ 10,00 cada uma, 
totalizando R$ 10.000,00. Nada mais. 

 
Pois bem. Agora suponhamos, para tornar o exemplo interessante 

para fins didáticos e mais próximo da realidade dos planos de stock options, que, 
no momento em que houve o pagamento pelas ações, o valor de mercado delas é 
de R$ 15,00. O que se verifica nesse caso é que o profissional, por fazer parte do 
programa de stock options da empresa B, teve a oportunidade de realizar um 
bom negócio, pois pagou R$ 10,00 pelas ações que valiam R$ 15,00 no mercado. 

 
É justamente essa vantagem, de comprar mais barato uma ação, que 

o Fisco federal vem tentando tributar como rendimento. Na visão do Fisco, o 
profissional teria auferido ganho de R$ 5,00 por ação, o que totalizaria R$ 
5.000,00. 

 
Como já exposto neste estudo, esse ganho é meramente potencial e 

não pode ser tributado. Sua tributação poderá ocorrer se e quando o ganho for 
efetivamente realizado e concretizado, caso o profissional aliene as ações 
adquiridas com desconto no mercado. Antes disso, não há capacidade 
contributiva, não há realização da renda. 

 
Somente após a alienação das ações é que aquele bom negócio vai se 

materializar em renda, disponível e dotada de capacidade contributiva, passível 
de tributação. 
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Suponha-se então que haja alienação das 1.000 ações por R$ 20,00. 
Nesse caso, haverá ganho de capital de R$ 10,00 por ação, totalizando R$ 
10.000,00 correspondentes à diferença entre R$ 20.000,00 objeto de alienação e 
os R$ 10.000,00 de custo de aquisição. 

 
Nessa hipótese, o bom negócio aventado no momento do exercício 

das opções de compra acabou se concretizando. O ganho de capital auferido por 
esse profissional foi de R$ 10.000,00 pelo fato de ele ser parte da empresa. 

 
É certo que ele teve uma vantagem em virtude de fazer parte do 

programa de stock options, já que um cidadão comum, que tivesse feito o mesmo 
movimento de compra e venda no mercado das mesmas ações, nas mesmas 
datas, teria auferido apenas R$ 5.000,00 de ganho, pois teria pago R$ 15.000,00 
e não R$ 10.000,00 pelas ações. 

 
Mas a riqueza manifestada pelo profissional em questão está sendo 

devidamente tributada na forma de ganho de capital, nos termos da legislação 
analisada. Nota-se que a base do imposto devido pelo profissional em questão 
será de R$ 10.0000,00, maior do que a do cidadão comum, que será de R$ 
5.000,00. Não há qualquer distorção nessa sistemática. 

 
Vale também lembrar que as ações estão sujeitas a flutuações do 

mercado e o seu preço pode cair sensivelmente em momento posterior. Caso o 
profissional, ainda que tenha feito um bom negócio pagando R$ 10,00 em 
relação ao preço de mercado naquele momento, tenha que vender as ações em 
baixa, poderá ter perda de capital. 

 
Eventos inesperados, como crises internacionais ou acidentes 

ambientais, podem levar à ruína o preço das ações, de modo que eventual 
alienação posterior poderia ocorrer a R$ 5,00, caso o profissional estivesse 
precisando de dinheiro para fazer frente, por exemplo a despesas 
extraordinárias. Nesse caso, o profissional teria percebido uma perda real de R$ 
5.000,00 na efetiva liquidação, evidenciando o descabimento da tributação 
precipitada do mero desconto obtido na aquisição das ações. 
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Não se trata de hipótese meramente didática, bastando ver os 
exemplos de empresas como a Petrobras e a JBS, envolvidas em questões 
relacionadas a corrupção, ou empresas como a Samarco, depreciadas 
violentamente em virtude de acidentes ambientais. 

 
Exemplo 3: recebimento de opções negociáveis no mercado 
 
Suponha-se que determinado funcionário de empresa de capital 

aberto no Brasil, em virtude de seu papel estratégico na empresa, receba, em 
plano de stock options, 1.000 ações que são negociadas no mercado de capitais a 
R$ 0,10. Tais opções permitem que o beneficiário realize aquisições das ações da 
empresa ao valor de R$ 10,00. 

 
Em se tratando de opções negociáveis no mercado, admite-se que a 

entrega dessas 1.000 opções, sem custo ao beneficiário, é rendimento dele, o 
qual é tributável na fonte e na declaração de rendimentos. O rendimento é de R$ 
100,00. 

 
Caso a opção seja alienada no mercado, antes do exercício, por 

exemplo, pelo valor de R$ 0,15, o beneficiário terá ganho de capital no valor de 
R$ 0,5 por opção, totalizando R$ 50,00. 

 
Independentemente disso, caso ele exercite o direito de compra 

consubstanciado na opção, o beneficiário incorre em custo de R$ 10.000,00 e 
não terá qualquer rendimento nesse momento, ainda que esse valor seja inferior 
ao preço de mercado das ações, como sustentando no exemplo 2. 

 
Daí em diante, segue-se o regime exposto no exemplo 2. 
 
É interessante verificar como no exemplo 3 existem dois bens em 

negociação, com tributações segregadas: inicialmente as opções, tributáveis na 
fonte e na declaração e posteriormente as ações a serem adquiridas, que podem 
gerar ganho de capital no futuro. 
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Uma última observação em relação ao exemplo 3 é no sentido de 
que as opções propriamente ditas podem, ao invés de serem entregues, 
outorgadas, ao beneficiário dos planos, podem eventualmente ser por eles 
adquiridas com desconto, hipótese em que não haverá tributação como 
rendimento e sim como ganho de capital. 

 
3.2. Síntese conclusiva da tributação pelo IRPF nos planos 

stock options 
 
Em suma, os planos de stock options podem gerar renda tributável 

aos beneficiários, renda essa que é tributável pelo IRPF, devendo ser afastada 
qualquer cogitação de que se trata de doação. 

 
Nos casos em que a entrega de ações ocorre na forma de pagamento 

pela remuneração devida pelo beneficiário, como se se tratasse de pagamento 
em bens ou espécie, ou ainda nos casos de dação em pagamento, a tributação se 
dá na forma de rendimento, com base na tabela progressiva, variando as 
modalidades de tributação a depender de a fonte pagadora estar no Brasil ou no 
exterior. 

 
Já nos casos em que há efetiva aquisição de ações por parte do 

beneficiário, ainda que com desconto, a tributação ocorre na forma de ganho de 
capital. Em qualquer caso, o mero desconto no preço de aquisição das ações não 
configura renda disponível e não pode estar sujeito à tributação pelo IRPF ou 
IRF. Somente na posterior alienação das ações pelo beneficiário é que se 
materializa o ganho em questão. 

 
4. O entendimento do Fisco federal e a jurisprudência atual 

do CARF 
 
Não obstante a análise feita acima, o Fisco federal sustenta o 

entendimento de que o desconto concedido na aquisição de ações decorrente do 
exercício do direito de compra franqueado em um plano de stock options 
configura-se como remuneração vinculada à relação de emprego ou trabalho e, 
portanto, sujeita à incidência da contribuição previdenciária a cargo das 
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empresas, prevista no inciso I do art. 22 da Lei n. 8.212/91. As autoridades 
fiscais têm ainda defendido que a maior prova disso está no fato de que a 
contabilidade registra as vantagens concedidas nos planos como despesa de 
remuneração dos executivos. 

 
Tal entendimento pode ser vislumbrado nas diversas autuações que 

recentemente vêm sendo objeto de julgamento administrativo. 
 
As autuações variam, porém, em relação ao momento da ocorrência 

do fato gerador. Parte delas entende que a vantagem é obtida no momento do 
exercício da opção e parte autua o contribuinte no momento em que se encerra o 
período de vesting, independentemente do efetivo exercício. 

 
A maioria das decisões proferidas pelo CARF vem corroborando 

estas autuações, a depender das circunstâncias envolvidas nos casos. Mas há 
casos também em que as autuações foram canceladas. Essa oscilação decorre de 
duas circunstâncias básicas: primeiro pelo fato de que o tema ainda é recente em 
matéria de jurisprudência no CARF e é natural que o entendimento do órgão 
evolua com a análise de uma quantidade maior de casos. A segunda 
circunstância diz respeito ao fato de que cada caso tem suas peculiaridades, 
sendo que elas podem justificar posicionamentos diferentes. 

 
Ainda assim, pelas decisões divulgadas, é possível identificar alguns 

pontos relevantes, os quais são destacados a seguir: 
 
– o fato de o contrato ser oneroso, havendo dispêndio por parte 

do beneficiário para exercer a opção, foi fundamental para 
afastar a natureza remuneratória do contrato e, 
consequentemente, a incidência da contribuição 
previdenciária (acórdãos n. 2401-003888, 2401-003889 e 
2401-003890, todos de 11.02.2015); 

 
– o fato de o exercício da opção estar condicionado à 

manutenção do beneficiário como colaborador da empresa foi 
considerado prova da natureza remuneratória do plano de 
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stock options (acórdãos n. 2301-004.137 e 2301-004.138, 
ambos de 10.09.2014); 

 
– há decisões que afastaram a natureza mercantil do plano pelo 

fato de ele ser concedido apenas aos colaboradores da 
empresa e não ao público em geral (acórdãos n. 2302-
003.536, de 3.12.2014, e 2301-004.282, de 20.01.2015); 

 
– há decisões que reconheceram a natureza remuneratória do 

plano de stock options quando os colaboradores não 
efetuaram nenhum dispêndio para exercer as opções 
(acórdãos n. 2401-003.044 e 2401-003.045, ambos de 
18.06.2013); 

 
– o fato de as demonstrações financeiras da empresa 

concedente tratarem o benefício como remuneração foi 
considerado irrelevante para definição da natureza do 
contrato (acórdãos n. 2401-003888, 2401-003889 e 2401-
003890, de 11.02.2015), mas também prova da sua natureza 
remuneratória (acórdão n. 2201-002.685, de 11.02.2015); 

 
– quanto ao momento do fato gerador, há autuações que 

entenderam que esse ocorre quando da outorga da opção, 
quando do implemento das condições para exercício (vesting 
period) e quando do efetivo exercício da opção, sendo que o 
CARF tem entendido que o fato gerador se dá no momento do 
exercício da opção pelo beneficiário (acórdãos n. 2401-
003.891, de 11.02.2015, 2402-005.011, de 17.02.2016, 2202-
003.367, de 10.05.2016, 2202-003.510, de 17.08.2016, dentre 
outros); e 

 
– as decisões têm admitido que a base de cálculo é o “desconto” 

representado pela diferença entre o valor de mercado e o 
valor de exercício (acórdãos n. 2202-003.367, de 10.5.2016, 
2202-003.510, de 17.08.2016, dentre outros). 
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5. O entendimento no âmbito judicial 
 
Se o tema ainda é recente na esfera administrativa, o mesmo pode-

se dizer da esfera judicial. Com efeito, identificamos apenas duas decisões de 
colegiado que analisaram as implicações dos planos de stock options no âmbito 
tributário59, notadamente a incidência das contribuições previdenciárias sobre a 
remuneração dos beneficiários. 

 
Ambas as decisões identificadas foram proferidas pelo Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região e se manifestaram da mesma forma: 
reconhecendo a natureza mercantil dos contratos de stock options, e, 
consequentemente, afastaram a natureza remuneratória dos planos de stock 
options. As decisões foram proferidas no julgamento da Apelação Civil n. 
0021090-58.2012.4.03.6100, julgada em 24.10.2016, pela Quinta Turma do 
TRF3, sob relatoria do Desembargador Federal André Nekatschalow60 e da 
Apelação Civil n. 0017762-52.2014.4.03.6100, julgada em 19.07.2016, pela 
Primeira Turma do TRF3, sob relatoria do Desembargador Federal Wilson 
Zauhy61. 

 
A despeito disso, deve-se ressaltar que as decisões não se 

aprofundaram na análise do tema, passando apenas superficialmente pelo 
assunto, sem combater todos argumentos utilizados pelo Fisco para defender a 
natureza remuneratória desses planos. Espera-se, consequentemente, um 

                                                
59 É bem verdade que a natureza jurídica dos planos de stock options já foi objeto de 
inúmeras decisões da Justiça do Trabalho, que analisaram a natureza salarial desse 
contrato, contudo as decisões proferidas por aquela Justiça especializada não serão 
objeto de análise no presente estudo, a despeito de representarem importante fonte 
para o desenvolvimento do tema. 
60 “O Programa de Opção de Compra de Ações (stock options) praticado pela parte 
autora constitui relação jurídica distinta da relação de emprego, cuja adesão depende 
da voluntariedade dos empregados interessados em assumir o risco do mercado 
financeiro, não se traduzindo em espécie de contraprestação laboral.” 
61 “Stock options correspondem a opção de compra futura de ações da empresa pelo 
empregado, por valor prefixado, em geral abaixo do preço de mercado, após período de 
carência previamente estipulado. O acréscimo patrimonial percebido a final decorre do 
contrato mercantil e não da remuneração pela força de trabalho do empregado, o que 
afasta a incidência da contribuição previdenciária estabelecida pelo art. 22, I, da Lei n. 
8.212/91.” 
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amadurecimento da jurisprudência sobre o assunto, para que os estudos 
continuem evoluindo. 

 
6. A Lei n. 12.973 e a dedutibilidade de despesas liquidadas 

por meio de pagamentos baseados em ações 
 
Em linha com os objetivos deste estudo, é de importância 

fundamental analisar a questão da dedutibilidade de despesas decorrentes dos 
planos de stock options perante o IRPJ e a CSL, tema que foi objeto de 
regulamentação expressa pela Lei n. 12.973/2014. 

 
Como se sabe, a Lei n. 12.973/2014 teve o intuito de alinhar a 

legislação fiscal à padronização internacional das normas contábeis. Assim, a 
interpretação de qualquer disposição da Lei n. 12.973/2014 deve levar em conta 
o seu objetivo principal de adaptar a legislação tributária, em razão das novas 
práticas contábeis introduzidas no Brasil a partir da Lei n. 11.638/2007. 

 
Nesse contexto é que foi editado o art. 33 da referida lei, a seguir 

transcrito: 
 

“Art. 33. O valor da remuneração dos serviços prestados por 
empregados ou similares, efetuada por meio de acordo com 
pagamento baseado em ações, deve ser adicionado ao lucro líquido 
para fins de apuração do lucro real no período de apuração em 
que o custo ou a despesa forem apropriados. 
 
§ 1º A remuneração de que trata o caput será dedutível somente 
depois do pagamento, quando liquidados em caixa ou outro ativo, 
ou depois da transferência da propriedade definitiva das ações ou 
opções, quando liquidados com instrumentos patrimoniais. 
 
§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, o valor a ser excluído será: 
 
I – o efetivamente pago, quando a liquidação baseada em ação 
for efetuada em caixa ou outro ativo financeiro; ou 
 
II – o reconhecido no patrimônio líquido nos termos da 
legislação comercial, quando a liquidação for efetuada em 
instrumentos patrimoniais”. 
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No âmbito do IRPJ e da CSL, cujas bases de cálculo têm como ponto 

de partida o lucro líquido contábil, a Lei em questão veio para esclarecer os 
procedimentos a serem adotados pelos contribuintes para ajustar o lucro 
líquido, apurado a partir das novas regras contábeis, aos princípios 
informadores desses tributos, especialmente o da realização da renda62. 

 
Esse é justamente o objeto do art. 33, que tem como preocupação 

primordial determinar o momento em que cabe a dedução da espécie de 
remuneração a que a norma alude. Em outras palavras, a norma contida no art. 
33 não é uma norma que autoriza a dedução da remuneração, uma vez que a 
sistemática de definição do lucro tributável não requer normas específicas para 
a dedutibilidade de cada tipo de despesa ou de custo. 

 
Portanto, o art. 33 não tem função explicitadora de declarar a 

dedutibilidade das despesas a que se refere, sendo, na realidade, uma regra que 
se destina a estabelecer o momento da dedução para fins tributários. 
Consequentemente, a dedutibilidade não representa a essência da parte 
dispositiva da norma, e surge apenas como a correspondente lógica da 
disposição estatuída quanto ao momento da dedução. 

 
É por isso que o caput do dispositivo inicia prescrevendo uma 

adição, ao lucro líquido, das despesas apropriadas contabilmente, e os 
parágrafos estabelecem a exclusão quando ocorridos os eventos lá previstos. 

 
Nesses termos, a leitura do dispositivo demonstra que o legislador 

determinou que o momento da dedução se dá quando da liquidação da operação, 
pelo pagamento, na hipótese de liquidação em caixa, ou pela entrega dos 
instrumentos patrimoniais. 

 
Sobre esse ponto, é interessante notar que o art. 177 da Lei n. 

6.404/76 prescreve que “a escrituração da companhia será mantida em registros 
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e 
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos 
                                                
62 Sobre o assunto, vide: ZILVETI, Fernando Aurelio. Princípios de direito tributário e a 
capacidade contributiva. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 235-246; POLIZELLI, Victor 
Borges. O princípio da realização da renda: reconhecimento de receitas e despesas para 
fins do IRPJ. São Paulo: IBDT/ Quartier Latin, 2012. 
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ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais 
segundo o regime de competência”. A redação desse dispositivo é inequívoca no 
sentido de que, a princípio, quaisquer mutações verificadas no patrimônio das 
pessoas jurídicas devem ser reconhecidas na contabilidade segundo o regime de 
competência. 

 
Nesse cenário, numa primeira e apressada análise do art. 33, poder-

se-ia entender que esse dispositivo privilegiaria o chamado “regime de caixa”, 
pois determina o momento do pagamento como o período competente para que 
a pessoa jurídica efetue a exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSL. 

 
Todavia, trata-se de mera aparência, visto que a disposição contida 

no art. 33 visa equalizar o momento da dedução ao momento em que a entidade 
efetivamente incorre no sacrifício patrimonial relativo à operação. Deve-se 
ressaltar que o CPC 10 (R1) estabelece o reconhecimento da despesa no 
decorrer do período de elegibilidade ao direito (vesting period), quando o 
beneficiário ainda não adquiriu efetivamente o direito e, consequentemente, a 
entidade não tem o dever de lhe entregar os instrumentos patrimoniais. Assim, o 
que o pronunciamento contábil estabelece é uma estimativa da despesa, 
reconhecida durante o prazo de elegibilidade (vesting period). 

 
Portanto, essa previsão do art. 33, postergando o efeito tributário da 

despesa até a sua efetiva liquidação, parece-nos estar em consonância com o art. 
43 do Código Tributário Nacional. Isso porque, ao postergar o efeito tributário 
para o momento da efetiva liquidação, o art. 33 afasta a possibilidade de dedução 
de uma provisão que pode não se confirmar, seja pelo descumprimento de 
condições necessárias à aquisição do direito, seja pelo próprio não exercício do 
direito63. Justamente nesse sentido, a Exposição de Motivos da Medida 

                                                
63 O item 23 do CPC 10 (R1) estabelece que, após a aquisição do direito pelo 
beneficiário e o consequente reconhecimento do aumento no patrimônio líquido, a 
pessoa jurídica não deve fazer nenhum ajuste nesse montante reconhecido: “Por 
exemplo, a entidade não deve subsequentemente reverter o montante reconhecido dos 
serviços recebidos de empregado se os instrumentos patrimoniais que gerarem o 
direito de aquisição tiverem, mais tarde, prescrito referido direito, ou ainda, no caso de 
opções de ações, se estas não forem exercidas (expirarem). Contudo, essa exigência não 
elimina a necessidade do reconhecimento, pela entidade, da transferência dentro do 
patrimônio líquido, ou seja, a transferência de um componente para outro dentro do 
patrimônio líquido”. 
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Provisória n. 627/2017 afirmou que o dispositivo em comento visava “evitar que 
despesas não liquidadas em função do não cumprimento das condições para 
fruição do pagamento baseado em ações sejam consideradas dedutíveis”. 

 
A nosso ver, portanto, a disposição legal está em linha com o 

princípio da realização da renda, que admite o impacto tributário dos eventos 
econômicos apenas quando do sua concretização. Nas palavras de Ricardo Mariz 
de Oliveira64: 

 
“renda realizada é aquela que já entrou na titularidade do 
contribuinte, em caráter definitivo e sem se submeter a qualquer 
condição ou evento futuro e de acontecimento incerto, ou, por 
outras palavras, a renda realizada corresponde a novo direito 
definitivamente adquirido, mesmo que a termo, portanto, ainda 
que não traduzido em moeda recebida, mas que já está disponível 
para uso, gozo e disposição”. 

 
Tal disposição referente ao pagamento baseado em ações está em 

harmonia com as demais normas que regem a apuração do IRPJ e da CSL, visto 
que também as provisões, que são lançamentos contábeis que antecipam 
despesas ainda não incorridas, tal como no caso dos pagamentos baseados em 
ações, são em regra indedutíveis até que sejam efetivamente concretizadas (art. 
13 da Lei n. 9.249/95). 

Outro aspecto digno de destaque no art. 33 é a expressão “similares” 
utilizada pelo art. 33 da Lei n. 12.973/2014. Quando esse dispositivo aludiu a 
“valor da remuneração dos serviços prestados por empregados ou similares”, 
adotou um conceito indeterminado que precisa ser explicitado e delimitado 
através da interpretação do texto legal. 

 
Considerando o objetivo da norma e suas consequências, pode-se 

concluir que ela se dirige a todo e qualquer trabalhador, pois não haveria 
nenhum sentido lógico e finalístico em a lei limitar o tratamento que estabelece a 
alguma categoria especial de trabalhador. Em outras palavras, a regra que o art. 
33 estabelece, vista perante o sistema tributário e a concepção de regime de 
competência que este adota, requer a sua aplicabilidade tanto às remunerações 

                                                
64 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Incorporação de ações no direito tributário. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014, p. 98-99. 
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de empregados regidos pela CLT quanto às de trabalhadores autônomos ou de 
quaisquer outros. 

 
Isso se confirma inclusive pelo CPC 10 (R1), norma contábil 

expressamente regulamentada por esse dispositivo, visto que o CPC 10 (R1) não 
faz qualquer distinção para a espécie de trabalhador. O apêndice integrante do 
pronunciamento, intitulado “Termos utilizados neste Pronunciamento Técnico”, 
define da seguinte forma: 

 
“Empregados e outros provedores de serviços similares são 
indivíduos que prestam serviços personalizados à entidade e 
também (a) são considerados como empregados para fins legais ou 
tributários, ou (b) trabalham para a entidade sob sua direção, da 
mesma forma que os indivíduos que são considerados como 
empregados para fins legais ou tributários, ou (c) cujos serviços 
prestados são similares àqueles prestados pelos empregados. Por 
exemplo, o termo abrange todo o pessoal da administração, isto é, 
aquelas pessoas que têm autoridade e responsabilidade para 
planejamento, direção e controle das atividades da entidade, 
incluindo diretores não executivos”. (grifos do original) 

 
Assim, a norma em questão é aplicável a todo e qualquer 

trabalhador da pessoa jurídica, seja ele contratado sob o regime jurídico da CLT, 
seja ele sujeito a outro regime específico, incluindo-se aqui os cargos de direção. 

 
Pois bem. Superadas essas primeiras observações, ainda levando em 

conta que a norma em questão visa definir o momento da dedutibilidade da 
despesa, partindo, coerentemente, da premissa de que a despesa é dedutível, 
insta analisar, ainda que de maneira breve, o procedimento contábil a ser 
adotado nesse tipo de situação, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC n. 
10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações, de 03.12.2010. 

 
Inicialmente, deve-se ressaltar que o legislador tratou “pagamentos 

baseados em ações” como “remuneração” sem qualquer sentido técnico-jurídico, 
apenas com o intuito de valer-se da mesma expressão usada no CPC 10 (R1). E, à 
luz da ciência contábil, classificar ou não os pagamentos baseados em ações 
como remuneração é irrelevante, uma vez que tais pagamentos são vistos em 
seu aspecto econômico, que é o foco de interesse da contabilidade. 
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Tanto é verdade que o CPC 10 (R1) fez uso genérico, sem qualquer 

conteúdo técnico (muito menos jurídico) do termo “remuneração”, que nesse 
mesmo pronunciamento é possível perceber o uso indistinto, e, portanto, 
também não técnico, do termo “empregado” para se referir a todos 
colaboradores da empresa, empregados ou não, bem como para os 
administradores com relação de emprego ou não, figuras que na legislação fiscal 
e trabalhista recebem tratamento diverso umas das outras. 

 
A esse respeito, o Manual de Contabilidade Societária Fipecafi65 

ensina que “nas transações de pagamentos baseados em ações, o conceito de 
‘empregado’ é entendido de uma forma mais ampla, incluindo administradores, 
diretores, membros do conselho de administração etc. Do mesmo modo, são 
considerados empregados todos aqueles indivíduos que prestam serviços 
personalizados à entidade, como, por exemplo, um consultor externo”. 

 
Como visto, é evidente que, ao se referir a empregado, em sentido 

tão lato, não está o CPC 10 (R1) pretendendo equiparar todas as relações de 
emprego, mantidas pelas empresas, às relações trabalhistas regidas pela CLT. A 
referência genérica, identificada com o uso comum e coloquial da expressão, 
serve aos propósitos do pronunciamento, cujos objetivos são apenas 
“estabelecer procedimentos para reconhecimento e divulgação, nas 
demonstrações contábeis, das transações com pagamento baseado em ações 
realizadas pela entidade. Especificamente, exige-se que os efeitos das transações 
com pagamento baseado em ações estejam refletidos no resultado e no balanço 
patrimonial da entidade, incluindo despesas associadas com transações por 
meio das quais opções de ações são outorgadas a empregados”66, sem qualquer 
preocupação com os efeitos fiscais, trabalhistas, ou previdenciários que possam 
surgir no estabelecimento de planos de stock options, até mesmo porque tais 
efeitos não são objeto de preocupação da contabilidade. 

 

                                                
65 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBECKE; Ernesto Rubens; SANTOS, 
Ariovaldo. 
Manual de contabilidade societária. São Paulo: Atlas, 2010, p. 540. 
66 Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1), item 1 (Objetivos), p. 2. 
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Ademais, o CPC 10 (R1) é correlacionado ao IFRS 267 e remuneração 
foi a tradução adotada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para o termo 
compensation68, utilizado pelo IFRS 2 e que possui significação mais abrangente 
do que “remuneração”69. 

 
Passando mais especificamente ao tratamento contábil a ser 

conferido, é importante destacar a distinção, prevista no CPC 10 (R1), para a 
forma de liquidação da transação, em caixa ou em instrumentos patrimoniais. A 
forma de liquidação determinará se as contrapartidas das despesas serão 
reconhecidas como aumento do patrimônio líquido (liquidação em instrumentos 
patrimoniais) ou como passivo (liquidação em caixa). 

 
No caso de liquidação em caixa, os salários e a remuneração são 

lançados a débito em conta de resultado, como despesa operacional, e, em 
contrapartida, a crédito no passivo circulante, no mês a que se referem, pelo 
regime de competência. Quando de seu pagamento, registra-se débito na 
respectiva conta do passivo circulante, creditando-se o valor correspondente no 
ativo circulante (caixa), e creditando, no passivo circulante, o valor da 
contribuição e do IRF incidentes. 

 
Por outro lado, no caso de liquidação da obrigação por meio da 

entrega de instrumentos patrimoniais, o pagamento baseado em ações é 

                                                
67 Cf. o Termo de Aprovação do CPC 10 (R1), emitido em 03.12.2010, o 
“Pronunciamento foi elaborado a partir do IFRS 2 – Share-based Payment (BV2010), 
emitido pelo International Accounting Standards Board (IASB) e sua aplicação, no 
julgamento do Comitê, produz reflexos contábeis que estão em conformidade com o 
documento editado pelo IASB”. 
68 Além de remuneração, o verbete compensation, do Dicionário de Direito, Economia e 
Contabilidade 
– Português/Inglês, Inglês/Português, de Marcílio Moreira de Castro, traz também as 
significações “indenização”, “ressarcimento” e “compensação”, o que evidencia que o 
IFRS 2, apesar de efetivamente estar referindo-se à remuneração, também não o fez em 
sentido técnico-jurídico, ou fazendo referência a um benefício previdenciário. 
69 COSTA, Celso; PACHECO, Carlos. Plano de pagamentos baseado em ações – a 
problemática da contabilização e reconhecimento das opções de ações, a partir da 
inovações da Lei n. 12.973/2014. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São 
Paulo: Dialética, 2015, 6º v. p. 146-47. 
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registrado a débito no resultado, como despesa, na data da outorga, e tem como 
contrapartida o registro do valor justo dos instrumentos patrimoniais 
outorgados (essa mensuração indireta se dá em razão da impossibilidade de se 
mensurar com segurança o valor dos serviços recebidos pelos colaboradores, 
conforme a orientação do CPC) a crédito no patrimônio líquido (conta de 
instrumentos patrimoniais), ambas as operações seguindo o regime de 
competência, identificado com o vesting period70. 

 
E ao mesmo tempo em que se registra uma despesa, deve ser 

registrado um aumento correspondente no patrimônio líquido da empresa71. 
Esse acréscimo ao patrimônio jamais é revertido, mesmo não havendo o 
exercício da opção pelo beneficiário ao fim do período de carência. O valor 
simplesmente é baixado da conta de instrumentos patrimoniais para a conta de 
reserva de lucros, subgrupo também do patrimônio líquido72. 

 
É importante ressaltar que, no caso de liquidação da operação pela 

entrega de instrumentos patrimoniais, a mensuração do valor justo dos 
instrumentos patrimoniais estará fundamentada em estimativas, elaboradas 
pela entidade a partir das diretrizes previstas no CPC 10 (R1). Realmente, em 
seus itens 16 a 18 e no Apêndice B, o referido pronunciamento estabelece 
diretrizes para a determinação do valor justo dos referidos instrumentos, valor 
esse que será reconhecido como despesa pela pessoa jurídica. 

 
Não será objeto do presente estudo discutir ou mesmo avaliar as 

formas indicadas pelo pronunciamento para mensuração do valor justo dos 
instrumentos patrimoniais, mas é interessante ressaltar que a metodologia 
principal parte do valor de mercado dos instrumentos (se houver). Caso não haja 
valor de mercado, a pessoa jurídica deverá mensurar o valor justo a partir de 
técnica “consistente com as metodologias de avaliação generalizadamente 
aceitas para precificar instrumentos financeiros, e deve incorporar todos os 
fatores e premissas que participantes do mercado, conhecedores do assunto e 

                                                
70 Vide itens 7 a 12 e 15 do CPC 10 (R1). 
71 Vide item 7 do CPC 10 (R1), o qual discrimina o registro do pagamento baseado em 
ações liquidado em dinheiro ou outro ativo, em que não se credita o patrimônio líquido, 
mas reconhece-se um passivo. 
72 Vide item 23 do CPC 10 (R1). 
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dispostos a negociar, levariam em consideração no estabelecimento do preço”73. 
O Apêndice B do CPC 10 (R1) possui orientações adicionais para a mensuração 
do valor justo dos instrumentos. 

 
Nota-se que a mensuração do valor justo dos instrumentos que será 

reconhecida como aumento do patrimônio líquido em contrapartida à despesa 
reconhecida, a despeito de possuir diretrizes para sua efetivação, é 
intrinsecamente subjetiva, pois parte de situações hipotéticas. Diferentemente, 
no caso da liquidação em caixa, o valor da despesa será sempre objetivamente 
apurado, visto que esse será o valor efetivamente sacrificado pela pessoa 
jurídica, para liquidação da operação. 

 
O § 2° do art. 33, conhecedor do tratamento diferenciado entre as 

hipóteses de liquidação, estabeleceu que o valor a ser excluído, na apuração do 
lucro real, será o valor efetivamente pago, quando a liquidação for efetuada em 
caixa (inciso I) ou o valor reconhecido no patrimônio líquido, quando a 
liquidação se der por meio da entrega de instrumentos patrimoniais (inciso II). 

 
Vê-se que, mesmo conhecedor do procedimento de mensuração do 

valor justo dos instrumentos patrimoniais e, consequentemente, da 
determinação do próprio valor da despesa reconhecida pela pessoa jurídica, que 
posteriormente será excluída na apuração do lucro real, o legislador não fez 
qualquer ressalva quanto ao valor da despesa a ser excluído, admitindo 
expressamente que será excluído o valor “reconhecido no patrimônio líquido 
nos termos da legislação comercial”. 

 
Essa observação é importante, pois se trata de um caso em que a 

legislação autoriza expressamente que a mensuração do valor justo impacte a 
apuração do IRPJ e da CSL74. No entanto, assim como nos arts. 13 e 14 da Lei n. 
12.973/2014, também nesse caso o legislador determinou que o impacto fiscal 
ocorra apenas quando da respectiva realização. Coerentemente com todo o 
sistema, o legislador manteve a neutralidade deste novo critério contábil, 
                                                
73 Item 17 do CPC 10 (R1). 
74 Sobre a controvertida relação entre valor justo e tributação da renda, veja-se: 
FERNANDES, Edison Carlos. Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas – IRPJ e 
contribuição social sobre o lucro líquido 
– CSLL. São Paulo: Atlas, 2015, p. 38-51. 
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determinando que a valorização a valor justo não seja tributada até sua 
realização75. 

 
Consequentemente, percebe-se que o art. 33, ao definir os impactos 

fiscais decorrentes do tratamento contábil estabelecido no CPC 10 (R1), admitiu 
expressamente que o valor justo seja reconhecido como despesa para fins fiscais, 
diminuindo o lucro tributável, no momento da sua liquidação, ou seja, quando da 
entrega dos instrumentos patrimoniais. 

 
Dessa constatação decorre uma consequência para o beneficiário do 

rendimento, a qual foi discutida de forma mais abrangente no tópico relativo ao 
IRPF. Todavia, não está claro se o legislador considera que a pessoa jurídica 
deverá considerar os instrumentos patrimoniais entregues como rendimento 
bruto da pessoa física para fins de retenção do IRRF. Além disso, também não 
está claro se o beneficiário pessoa física deverá considerar como rendimento o 
valor justo mensurado e reconhecido pela pessoa jurídica, o que ocorre quando a 
liquidação é feita por caixa. Como exposto naquele tópico, a incidência do IRPF 
sobre esse tipo de operação é contestável, tendo em vista colidir com princípios 
informadores do imposto de renda, como é o caso do princípio da realização da 
renda, sendo que um dos principais aspectos que geram incerteza é justamente e 
definição da base de cálculo do eventual rendimento. Ademais, o regime 
tributário do beneficiário pessoa física não se confunde com o regime do 
pagador pessoa jurídica, pois este, sendo o pagamento relativo a uma despesa, 
incorre nesta quando se torna juridicamente devida e independe do pagamento, 
ao passo que a tributação da pessoa física depende da aquisição do direito à 
renda e do respectivo recebimento, o que pode situar os períodos-base 
competentes de uma e de outra em épocas distintas. 

 
Esses aspectos foram devidamente abordados no respectivo tópico, 

mas é interessante notar que, enquanto a pessoa jurídica reconhece uma 
despesa, a pessoa física beneficiária do plano de stock options reconhecerá um 
bem adquirido por determinado custo de aquisição, que pode ou não ser objeto 
de venda no futuro. Essa constatação demonstra que o art. 33 da Lei n. 
                                                
75 PINTO, Alexandre EVARISTO. A avaliação a valor justo e a disponibilidade econômica 
da renda. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). 
Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 
2015, 6º v., p. 13/46. 
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12.973/2014, ao invés de esclarecer e solucionar as dúvidas sobre o tratamento 
tributário dos planos de stock options, poderá resultar em mais dúvidas e 
incerteza, eis que não há definição sobre o tratamento tributário para fins de 
IRPF e contribuições previdenciárias. 

 
Outro aspecto que merece destaque na análise conjunta do art. 33 e 

do CPC 10 (R1) é a possibilidade de o plano de stock options ser oferecido pela 
controladora aos empregados da controlada, mediante entrega de ações da 
controladora, ou ser oferecido pela própria controlada, mas tendo como objeto a 
entrega de ações da controladora. Essas hipóteses são tratadas nos itens 43A a 
43D e B51 a B5476. 

 
Nos termos do item B53, caso a controlada não tenha obrigação de 

fornecer os instrumentos patrimoniais da controladora aos seus empregados, 
deverá mensurar os serviços recebidos com base no valor justo dos 
instrumentos patrimoniais da controladora, reconhecendo, em contrapartida à 
despesa que afeta o resultado, um aumento em seu patrimônio líquido, a título 
de aporte da controladora. A controladora, por sua vez, reconhecerá um 
aumento no seu investimento na controlada em contrapartida a um aumento de 
seu patrimônio líquido, representado pelos instrumentos patrimoniais que serão 
entregues aos empregados da controlada. 

 
Caso a controlada outorgue aos seus colaboradores direitos sobre 

instrumentos patrimoniais da controladora, deverá contabilizar a transação 
como liquidação em caixa, independentemente de como a controlada obtenha os 
instrumentos patrimoniais para satisfazer a obrigação em questão. 

 
O tratamento conferido pelo CPC 10 (R1) para a situação tratada no 

parágrafo anterior é completamente alheio à legislação societária, uma vez que o 

                                                
76 Vide texto do item B5: “B52. Desse modo, a segunda questão dedica atenção aos 
seguintes acordos com pagamento baseado em ações: (a) a controladora outorga 
direitos sobre os seus instrumentos patrimoniais diretamente aos empregados de sua 
controlada: a controladora (e não a controlada) tem a obrigação de fornecer aos 
empregados da controlada os seus instrumentos patrimoniais; e (b) a controlada 
outorga direitos sobre os instrumentos patrimoniais de sua controladora aos seus 
empregados: a controlada tem a obrigação de fornecer aos seus empregados os 
instrumentos patrimoniais de sua controladora”. 
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registro pela controlada em seu patrimônio líquido, a princípio, ocorre 
independentemente das respectivas alterações societárias tais como regidas 
pela Lei n. 6.404/76, o que pode gerar controvérsias. Ou seja, a menos que em 
virtude dos lançamentos contábeis em questão a sociedade controlada delibere 
efetivo aumento de capital, os registros contábeis efetuados com base no 
pronunciamento CPC 10 (R1) não refletirão as relações jurídicas entre 
controlada e controladora. Numa situação como essa, poderia haver 
controvérsias em relação aos direitos sobre dividendos, juros sobre capital 
próprio e outras questões de natureza societária. 

 
A despeito disso, o art. 33 silenciou a respeito, o que também pode 

gerar muitas dúvidas e questionamentos. Igualmente a Instrução Normativa RFB 
n. 1.700 é silente a respeito. 

 
No plano da legislação posta, poder-se-ia admitir que, na ausência 

de exceção do art. 33 à situação em questão, estaria permitida a dedução das 
despesas, visto que contabilizadas como tal na controlada e submetidas ao art. 
33 sem exceção. Contudo, no plano conceitual, a permissão de dedução de uma 
despesa, apenas porque contabilizada na pessoa jurídica controlada, revela certa 
perplexidade, uma vez que, patrimonial e juridicamente, a controlada não 
incorreu em qualquer dispêndio, ou sacrifício patrimonial. 

 
Outra relevante dúvida em relação ao tema diz respeito ao 

tratamento tributário conferido aos dividendos e juros sobre o capital próprio 
pagos com base nessa conformação contábil desprovida de amparo legal-
societário. Haveria isenção para os dividendos? E os juros sobre o capital 
próprio seriam tributados na fonte à alíquota de 15%? 

 
A situação prevista no item B53 é bastante peculiar porque a pessoa 

jurídica que recebe os serviços e, consequentemente, reconhece a respectiva 
despesa, não efetua a liquidação, que é feita por sua controladora. No entanto, a 
sociedade controlada reconhece um aumento do patrimônio líquido, a título de 
aporte da controladora, que efetivamente entrega títulos patrimoniais aos 
empregados e também reconhece um aumento de capital. A peculiaridade está 
na participação de duas sociedades, que têm o seu capital aumentado, devendo 
sempre se observar a equivalência dos valores reconhecidos por cada sociedade. 
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A despeito dessa peculiaridade, a lógica do registro contábil na 
operação de entrega de instrumentos pela controladora é a mesma observada na 
situação em que a sociedade entrega instrumentos patrimoniais próprios, visto 
que em ambas as situações a sociedade reconhece uma despesa em 
contrapartida a um aumento do patrimônio líquido. A única diferença diz 
respeito a quem se torna acionista da sociedade que reconhece a despesa: ou o 
beneficiário empregado ou a própria controladora. Mais uma vez a contabilidade 
reconhece uma relação societária que não necessariamente possui base na 
legislação, o que pode gerar controvérsia. 

 
Em suma, portanto, tem-se que o art. 33 da Lei n. 12.973/2014, ao 

definir o momento da dedução da despesa, em geral está em acordo com o art. 
43 do CTN, pois prevê que a dedução, para fins fiscais, ocorrerá somente quando 
da efetiva liquidação da obrigação, seja pela entrega dos instrumentos 
patrimoniais, seja pelo pagamento em caixa, sendo que a dedução será efetuada 
por meio de exclusão a ser realizada na apuração do lucro real e da base de 
cálculo da CSL, após o lucro líquido. Além disso, percebe-se que o valor a ser 
excluído será ou aquele efetivamente pago ou o exato montante reconhecido 
pela pessoa jurídica no patrimônio líquido. Merece, porém, atenção a peculiar 
situação em que a liquidação se dá com instrumentos patrimoniais de outras 
empresas do grupo, hipótese não regulada expressamente pelo art. 33 e que 
pode gerar perplexidades. 

 
Vê-se que, em tais situações, a aplicação do art. 33 da Lei n. 

12.973/2014 poderia implicar a dedutibilidade de despesas que, antes da 
introdução do padrão IFRS, jamais seriam reconhecidas e dedutíveis. Tal fato, 
embora não expressamente vedado, contraria o espírito que rege a referida lei, 
que foi apenas regulamentar as novas práticas contábeis, mantendo 
essencialmente a neutralidade. 

 
Feitos esses comentários sobre o impacto tributário, para fins de 

IRPJ e CSL, da contabilização da transação com pagamento baseado em ações, 
importa ainda analisar outra controvérsia decorrente desse dispositivo, 
relacionada aos arts. 303 e 357 do Decreto n. 3.000/99, que aprovou o 
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99). 
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Ocorre que tais normas estabelecem restrições à dedutibilidade de 
despesas incorridas junto a administradores de empresas e as leis que lhes 
servem de suporte, como será visto, não foram expressamente revogadas pela 
Lei n. 12.973/2014 ou por outras normas do ordenamento. É necessário então 
analisar as hipóteses de intersecção dessas normas, isto é, quando os planos de 
stock options, tratados no art. 33 da Lei n. 12.973/2014, são pagos a tais 
administradores. 

 
Para iniciar a análise, confira-se a redação dos dispositivos em 

comento: 
 

“Art. 303. Não serão dedutíveis, como custos ou despesas 
operacionais, as gratificações ou participações no resultado, 
atribuídas aos dirigentes ou administradores da pessoa jurídica 
(Lei n. 4.506, de 1964, art. 45, § 3º, e Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, 
art. 58, parágrafo único). 
 
Art. 357. Serão dedutíveis na determinação do lucro real as 
remunerações dos sócios, diretores ou administradores, titular de 
empresa individual e conselheiros fiscais e consultivos (Lei n. 4.506, 
de 1964, art. 47). 
 
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro 
real (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 43, § 1º, alíneas “b” e “d”): 
 
I as retiradas não debitadas em custos ou despesas 
operacionais, ou contas subsidiárias, e as que, mesmo escrituradas 
nessas contas, não correspondam à remuneração mensal fixa por 
prestação de serviços (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 43, § 1º, 
alíneas “b” e “d”); 
 
II as percentagens e ordenados pagos a membros das diretorias 
das sociedades por ações, que não residam no País”. 

 
A comparação desses dispositivos com o art. 33 da Lei n. 

12.973/2014 pode acarretar uma dúvida quanto ao campo de aplicação das 
normas. Isso porque esses dispositivos estabelecem regras específicas de 
indedutibilidade de parcelas relacionadas a pagamentos feitos a dirigentes e 
administradores, ao passo que o art. 33, ao definir o momento da dedutibilidade 
da despesa, admite expressamente a dedutibilidade da remuneração efetuada 
por meio de acordo com pagamento baseado em ações. 
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Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme alerta Ricardo Mariz 

de Oliveira77, as limitações de dedutibilidade de remuneração de diretores são 
resquício de uma época antiga, na qual a administração das sociedades 
geralmente era exercida pelos sócios, de forma que as restrições tinham como 
intuito coibir eventuais abusos. Atualmente, contudo, a realidade é diferente, 
sendo mais comum que as sociedades sejam dirigidas e administradas por 
terceiros, o que tornaria essas normas desvinculadas da atual realidade. 

 
Sem aprofundarmos na discussão sobre a natureza da função de 

diretor na sociedade, o que justifica, em determinadas situações, a não aplicação 
dos arts. 303 e 357 do RIR/99, importa destacar no presente estudo que a 
aplicabilidade do art. 33 deve considerar os dispositivos acima mencionados, 
visto que ambos estão, ao menos formalmente, em vigor, tendo em vista que as 
respectivas bases legais não foram extirpadas do ordenamento jurídico78. 

 
Primeiramente, quanto ao art. 303 do RIR/99, que trata de 

gratificações e participações nos lucros, importa dizer que gratificações são 
verbas excepcionalmente atribuídas em caráter individual a determinados 
funcionários, por exclusiva e espontânea deliberação do órgão interno 
competente, portanto, sem qualquer vínculo com qualquer obrigação legal, 
estatutária ou contratual, ao passo que participações nos lucros são verbas 
atribuídas aos funcionários em função do lucro líquido apurado em determinado 
período de tempo, e segundo normas estatutariamente aprovadas. 

 
Como a todo rigor os planos de stock options não possuem natureza 

de gratificação ou participação nos lucros, não haverá qualquer conflito entre o 
art. 303 do RIR/99 e o art. 33 da Lei n. 12.973/2014. Se contudo gratificações ou 
participações nos lucros forem pagos por meio de ações, pode haver a 
intersecção dos regimes, devendo ser observadas ambas as regras. Veja-se que, 
nesse caso, o art. 33 regularia o momento da dedutibilidade ao passo que o art. 
303 definiria se a despesa seria dedutível ou não. 

 

                                                
77 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Parecer não publicado, 2014. 
78 Nos termos do art. 9° da Lei Complementar n. 95/98, a revogação das leis deve ser 
expressa. 
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Mais complexa é a comparação entre o inciso I do § 1° do art. 357 do 
RIR/99 e o art. 33 da Lei n. 12.973/2014, uma vez que aquele dispositivo diz que 
“não serão dedutíveis na determinação do lucro real as retiradas não debitadas 
em custos ou despesas operacionais, ou contas subsidiárias, e as que, mesmo 
escrituradas nessas contas, não correspondam à remuneração mensal fixa por 
prestação de serviços”. É no trecho grifado que reside a controvérsia, visto que 
não há dúvidas quanto ao fato de os planos de stock options não estarem 
enquadrados em remuneração mensal fixa, porque a sua periodicidade não é 
mensal, tampouco é fixa, podendo variar de acordo com a valorização dos 
instrumentos patrimoniais. 

 
Admitindo-se a coexistência harmônica de ambas as normas, 

restariam dedutíveis apenas as despesas submetidas ao art. 33 que estivessem 
relacionadas com o pagamento de benefícios a colabores que não fossem 
qualificados sócios, diretores ou administradores, titular de empresa individual e 
conselheiros fiscais e consultivos da pessoa jurídica. 

 
Para tais efeitos, vale destacar que a própria administração 

tributária reconhece a aplicação do art. 357 apenas aos administradores que 
possuem poderes efetivos de gestão na pessoa jurídica79. 

 
Para tais profissionais, a aplicação do caput do art. 33 da Lei n. 

12.973/2014 implicaria uma “adição definitiva” ao lucro líquido no momento do 
reconhecimento contábil da despesa, visto que, posteriormente, no momento da 
liquidação ou pagamento a despesa, a princípio, e salvo as considerações a 
seguir realizadas, não seria dedutível, nos termos do art. 357. 

 
Ocorre, contudo, que uma análise mais percuciente do ordenamento 

revela que não existe mais sentido na norma estatuída no inciso I do § 1° do art. 
357 do RIR/99. Realmente, como defende Ricardo Mariz de Oliveira, não mais se 
exige, no contexto atual, que haja importância fixa para que a remuneração de 
dirigentes da empresa seja dedutível do lucro tributável pelo IRPJ. Isso porque a 
ratio legis, quando ainda vigorava a exigência, era de que houvesse uma 
remuneração por critério preestabelecido, para que se aplicassem os limites de 
dedução das remunerações de dirigentes. Conclui Ricardo Mariz que 
“atualmente, por não existirem limites de dedução daquela remuneração, ser ela 
fixa ou não se tornou irrelevante”. 
                                                
79 Nesse sentido, veja-se a Instrução Normativa SRF n. 2, de 12.09.1969, e o Parecer 
Normativo CST n. 109, de 03.10.1975. 
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Para atingir essa conclusão, Ricardo Mariz de Oliveira analisa de 

maneira profunda toda a evolução legislativa desde o Decreto-Lei n. 5.844/43, 
que prevê a referida limitação de dedução, destacando que a exigência de 
remuneração fixa fora revogada tacitamente pelo art. 51 da Lei n. 4.506/64, que 
estabeleceu limites de dedução para remunerações, nos termos do § 1° do art. 2° 
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB, que 
posteriormente também fora revogada pela Lei n. 9.430/96, que revogou 
expressamente os limites previstos nos arts. 29 e 30 do Decreto-Lei n. 2.341/87. 

 
O raciocínio também passa pela completa ausência de conteúdo e 

sentido da norma em estudo, que sempre foi o combate às “retiradas” não 
destinadas ao pagamento de encargos da empresa, de modo que a expressão 
“remuneração mensal fixa”, neste mister, e sem fugir ao espírito da norma, deve 
ser entendida como remuneração prefixada, preestabelecida, precontratada, no 
interesse da empresa80. 

 
Assim, também não haveria qualquer conflito entre o art. 33 da Lei 

n. 12.973/2014 e o inciso I do § 1° do art. 357 do RIR/99, o que afastaria 
eventual óbice à dedutibilidade da remuneração liquidada com pagamento 
baseado em ações. 

 
A despeito das considerações acima, o § 7º do art. 161 da IN RFB n. 

1.700/2017 contempla disposição que sugere interpretação do Fisco em sentido 
diferente. Com efeito, ao negar a dedutibilidade das despesas em questão para 
pagamentos realizados a pessoas que não sejam qualificadas como empregados 
ou similares, a IN parece admitir que as normas do art. 33 não regulam apenas o 
momento da dedutibilidade, mas sim estabelecem verdadeiras condições para 
que as despesas sejam dedutíveis. E seguindo esse raciocínio poder-se-ia 
entender, a contrario sensu, que todo e qualquer pagamento contabilizado nos 
termos do CPC 10 (R1) e submetido ao disposto no art. 33 da Lei n. 12.973/2014 
seria dedutível. Inclusive porque o inciso III do § 3° desse artigo menciona 
expressamente a figura das pessoas responsáveis pelo “planejamento, direção e 
controle das atividades da entidade, incluindo diretores não executivos”. 

                                                
80 É interessante ressaltar que o assunto já foi decidido pelo CARF, no âmbito do 
acórdão n. 1402-00.266, de 30.09.2010, em que se entendeu que a remuneração 
variável não seria dedutível do lucro real e da base de cálculo da CSL. A jurisprudência 
sobre o assunto, contudo, é incipiente. 
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São essas as observações que entendemos pertinentes no que diz 

respeito à dedutibilidade da despesa relacionada à remuneração de serviços com 
pagamento baseado em ações, sendo imprescindível ressaltar, para finalizar este 
tópico, que a Lei n. 12.973/2014 ainda é recente, não tendo sido objeto de 
intensos debates práticos, no âmbito da jurisprudência e da doutrina, que se 
limitou a questões teóricas sobre o tema. As ponderações e dúvidas aqui 
levantadas têm o claro intuito de incentivar o debate, tendo em vista a 
incipiência do tema. 

 
7. Conclusão 
 
Conforme exposto no presente trabalho, a atual jurisprudência do 

CARF tem se posicionado de forma rigorosa em relação à análise de autuações 
lavradas pelo Fisco visando à exigência de contribuição previdenciária sobre o 
benefício econômico decorrente do direito de aquisição futura de ações a preço 
mais baixo do que aqueles vigentes no mercado, outorgados em planos de stock 
options, muito embora não se possa falar que esta jurisprudência se encontre já 
pacificada. 

 
Relevam, sobremodo, dois requisitos que a jurisprudência toma por 

imprescindíveis para afastar ou não a natureza mercantil dos planos de stock 
options: (i) a onerosidade no exercício efetivo da opção, quando da aquisição das 
ações; e (ii) a presença do elemento de risco ao beneficiário que exerce seu 
direito de compra. 

 
Deixando-se de parte todos os detalhes em que a discussão pode 

enveredar (os quais foram objeto de comentários específicos ao longo deste 
estudo), o pagamento pela aquisição das ações, isto é, pelo exercício do direito 
de opção, traz consigo algumas ponderações relevantes. 

 
A primeira é que a onerosidade deriva do próprio § 3º do art. 168 da 

Lei n. 6.404/76, o qual autoriza a outorga de “opção de compra de ações a seus 
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à 
companhia ou a sociedade sob seu controle” (destaques nossos), o que torna tal 
requisito uma exigência legal. 
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Depois porque o fato de o beneficiário ter um custo no momento da 
aquisição, além de reforçar a ausência de caráter contraprestacional na 
celebração do negócio, o que, em tese, afastaria a incidência de contribuição 
previdenciária, reforça também a presença do elemento de risco de ele vir a 
experimentar prejuízo, ou ausência de ganho, quando de uma eventual venda 
das ações por ele adquiridas. 

 
Percebe-se, portanto, que a onerosidade e o elemento de risco 

caminham juntos e inter-relacionam-se na caracterização do stock options como 
um negócio jurídico de natureza mercantil. 

 
Ademais, e finalmente, deve-se ressaltar que a discussão sobre a 

incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda da pessoa física 
sobre os planos de stock options passa, inegavelmente, pela resolução dos 
seguintes pontos: 

 
– a forma de sua concessão: quais os moldes do plano combinado 

entre as partes, se há previsão de pagamento de prêmio inicial, 
bem como efetivo pagamento em momento futuro (existência 
de cláusula de lock up, dentre outros aspectos). As questões são 
estreitamente vinculadas à existência de risco e onerosidade no 
plano, o que afasta, a nosso ver, qualquer possibilidade de 
configurar o plano como remuneratório. 

 
– se considerado remuneração, para viabilizar a tributação 

(tanto pelo IRRF, quanto pela contribuição previdenciária) é 
de rigor a edição de uma nova legislação que delimite os 
aspectos formais da hipótese de incidência, notadamente 
sobre os aspectos temporal e quantitativo, visto que estas 
questões seguem em aberto81. Sobre o assunto, cumpre 
repisar que não nos parece que o ordenamento prestigie a 
tributação de ganhos em potencial, seja pelo imposto de 
renda, seja pela própria contribuição previdenciária. 

                                                
81 Sobre a necessidade de normas específicas para a tributação dos planos de stock 
options, manifestaram-se: MARCONDES, Daniel Gustavo Peixoto Orsini. Stock Options – 
Tributação no Brasil e nos Tratados Internacionais, cit. TAIAR JÚNIOR, Alvaro; ARISA, 
Edison. Stock Option Plan – Consequências Fiscais e Contábeis. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis. São 
Paulo: Dialética, 2010, v. 1, p. 82-101. 
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